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Segue o teu destino, rega as tuas plantas, 

ama as tuas rosas. O resto é a sombra de 

árvores alheias (PESSOA, 2006). 
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RESUMO 

 

Introdução: A utilização de plantas medicinais no cuidado da saúde e no tratamento de 

doenças representa uma prática milenar e devido a sua natureza holística, está tem sido guiada 

ao longo dos tempos pela sabedoria tradicional. Atualmente se contrapõe ao saber científico 

hegemônico, embora ainda permaneça como prática entre as famílias. Neste sentido, se 

propôs o estudo visando à aproximação da realidade da Estratégia Saúde da Família de 

Heliópolis no município de Belford Roxo e ao levantamento dos conhecimentos e práticas de 

profissionais e usuários da Rede de Atenção Básica sobre plantas medicinais e fitoterápicos. 

Objetivos: Este estudo teve como objetivo específico, descrever e analisar os conhecimentos 

e práticas de profissionais e usuários da Estratégia Saúde da Família de Heliópolis sobre 

plantas medicinais e fitoterápicos com foco em aspectos sociais, culturais e econômicos. Os 

objetivos específicos consistiram em: mapear as plantas medicinais e fitoterápicos utilizados 

pela população atendida na Estratégia Saúde da Família e seus principais usos; discriminar os 

fatores motivadores para o uso de plantas medicinais pela população, contemplando aspectos 

culturais, sociais e econômicos e; conhecer a percepção e as informações disponíveis dos 

profissionais da Estratégia Saúde da Família sobre as plantas e o uso destas pela população 

atendida. Material e Métodos: A metodologia de estudo foi qualitativa de base etnográfica, 

com entrevistas, a partir de roteiros semi-estruturados em profissionais e usuários da unidade 

de saúde. A amostra foi baseada em uma aproximação do cenário de pesquisa, e a coleta de 

dados foi por “captação ativa” de participantes em sala de espera e/ou por meio de Agentes de 

Saúde como interlocutores chave. A Análise dos resultados por entrevistas transcritas e 

analisadas por categorias temáticas. Resultados: Os resultados obtidos neste estudo apontam 

para a influência de múltiplos fatores presentes na utilização da terapia com plantas 

medicinais, contemplados nos objetivos. O uso desta terapia foi identificada entre 

profissionais de saúde e usuários, embora esta constatação não contribua para o 

estabelecimento de um diálogo a respeito desta prática. Foram indicados os seguintes fatores 

como predominantes na escolha da medicina tradicional nos cuidados da saúde, entre eles: o 

ensino e a manutenção do conhecimento entre gerações no núcleo familiar, tendo neste 

processo a figura feminina como protagonista e propagadora da terapia; o baixo custo do 

medicamento; a utilização da planta como estilo de vida; a crença na ausência de riscos 

associados ao uso; a constatação de menores efeitos adversos quando comparados a terapia 

alopática; e como opção de terapêutica em situações de acesso restrito a unidades de saúde. 

As principais plantas utilizadas e citadas pelos entrevistados foram: a aroeira, boldo, dipirona 

e erva de são João. Conclusão: A ausência do conhecimento técnico da fitoterapia foi 

unânime entre os dois grupos pesquisados, tornando prioritária a necessidade de capacitação e 

treinamento dos profissionais atuantes na Estratégia Saúde da Família, assim como a 

recomendação da instalação do Programa Nacional de Plantas medicinais e Fitoterápicos no 

município de Belford Roxo.  

 

 

Palavras-chave: Conhecimentos. Fitoterapia. Estratégia Saúde da Família. Plantas Medicinais. 

Práticas. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: The use of medicinal plants in health care and in the treatment of diseases 

represents an ancient practice and due to its holistic nature, it has been guided over time by 

traditional wisdom. Today it is opposed to hegemonic scientific knowledge, although it still 

remains a practice among families. In this sense, the study was proposed aiming at the 

approximation of the reality of the Family Health Strategy of Heliopolis in the municipality of 

Belford Roxo and the survey of the knowledge and practices of professionals and users of the 

Primary Care Network on medicinal and phytotherapeutic plants. Objectives: This study 

aimed to describe and analyze the knowledge and practices of professionals and users of the 

Heliopolis Family Health Strategy on medicinal and phytotherapeutic plants with a focus on 

social, cultural and economic aspects. The specific objectives were: to map the herbal and 

phytotherapeutic plants used by the population served in the Family Health Strategy and its 

main uses; To discriminate the motivating factors for the use of medicinal plants by the 

population, contemplating cultural, social and economic aspects; To know the perception and 

the available information of the professionals of the Family Health Strategy on the plants and 

the use of these by the population served. Material and Methods: The study methodology 

was qualitative based on ethnography, with interviews, from semi-structured scripts in 

professionals and users of the health unit. The sample was based on an approximation of the 

research scenario, and the data collection was by "active capture" of participants in the 

waiting room and / or by Health Agents as key interlocutors. A Analysis of the results by 

interviews transcribed and analyzed by thematic categories. Results: The results obtained in 

this study point to the influence of multiple factors present in the use of the therapy with 

medicinal plants, contemplated in the objectives. The use of this therapy was identified among 

health professionals and users, although this finding does not contribute to the establishment 

of a dialogue about this practice. The following factors were indicated as predominant in the 

choice of traditional medicine in health care, among them: the teaching and maintenance of 

knowledge between generations in the family nucleus, having in this process the female figure 

as protagonist and propagator of the therapy; The low cost of the drug; The use of the plant as 

a lifestyle; Belief in the absence of risks associated with use; The finding of lower adverse 

effects when compared to allopathic therapy; And as an option for therapeutics in situations of 

restricted access to health units. The main plants used and cited by the interviewees were: 

aroeira, boldo, dipirone and São João herb. Conclusion: The lack of technical knowledge of 

phytotherapy was unanimous between the two groups, making priority the need for training 

and training of working professionals In the Family Health Strategy, as well as the 

recommendation of the installation of the National Program of Medicinal Plants and 

Phytotherapy in the municipality of Belford Roxo.  

 
 

Keywords: Knowledge. Phytotherapy. Health Strategy. Medicinal plants. Practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo parte da percepção de que as plantas medicinais têm seu uso perpetuado ao 

longo da história da humanidade por conferir melhoras nas condições de vida e aumentar as 

chances de sobrevivência através do combate e cura de doenças. O tratamento com plantas é 

considerado vantajoso, pois é uma terapia já reconhecida pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), oferecido gratuitamente pela natureza na cura de doenças, e algumas vezes, se 

constituindo como único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos. 

(CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2009, p. 72; LORENZI, 2002, p. 11; 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2000, p. 1).  

O interesse no estudo do tema decorreu de minha trajetória e pesquisa no campo das 

plantas medicinais, iniciado durante o período da graduação em Farmácia e reiterado durante 

a pós-graduação através do estudo de fitoterápicos. No primeiro momento, com a atenção 

especificamente direcionada a análise fitoquímica de princípios ativos responsáveis pela ação 

terapêutica de plantas medicinais, em específico, do extrato obtido de folhas do arbusto romã 

(Punica granatum L.), sendo posteriormente direcionada, a análise do perfil do uso de 

fitoterápicos ansiolíticos adquiridos em determinada farmácia comunitária. 

Durante este percurso de construção e expansão do conhecimento em plantas 

medicinais e fitoterápicos, aspectos levantados durante o embasamento teórico dos 

respectivos estudos, conduziram a questionamentos relativos: à regulamentação da utilização 

de plantas medicinais e fitoterápicos no contexto do SUS; os dilemas e desafios enfrentados 

em sua consolidação como terapêutica reconhecida, tanto entre profissionais na saúde, quanto 

na averiguação de sua utilização na população, principalmente como expressão cultural da 

terapêutica medicinal mantida entre gerações. 

  Estas questões se alinham no contexto do ESF, singularmente por seu enfoque na 

primazia de uma atenção primária a saúde, fundamentada na prevenção e promoção da saúde, 

considerando não somente o agente etiológico causador da enfermidade, como também, 

questões relevantes relacionadas ao território, no qual o indivíduo se encontra estabelecido, 

sua herança cultural e os determinantes sociais envolvidos no processo.  
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 Este projeto buscou conectar o tema de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no âmbito 

do Sistema Único de Saúde, às temáticas que incorporam a dinâmica usual relativas aos 

conhecimentos e práticas sobre terapia tradicional, em face às dos profissionais de saúde 

inseridos na Estratégia Saúde da Família (ESF1). A evolução e o desenvolvimento das 

políticas públicas, direcionadas a regulamentação e implantação de programas fomentadores 

da consolidação da prática fitoterápica no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), 

visando à expansão da assistência farmacêutica, também são contemplados.  A importância da 

Educação Popular em Saúde, como espaço possibilitador da Promoção da Saúde, e 

promovedora da troca de saberes e da valorização da cultura do conhecimento local, também 

são ressaltadas. Neste sentido, a busca pela identificação de atores detentores de influência na 

comunidade estudada se torna fundamental.  

 De acordo com a OMS, a planta medicinal é uma espécie vegetal, selvagem ou 

cultivada, utilizada com intento terapêutico (OMS, 2003, p. 5). Estas plantas possuem a 

capacidade de aliviar ou curar enfermidades e tem seu uso consolidado dentro de uma 

comunidade tradicional. Este conhecimento é organizado por sucessivas gerações, mantendo e 

conservando costumes e suas instituições sociais e econômicas (BRASIL, 2006, p.44). 

O Brasil é detentor da maior reserva de biodiversidade no planeta, com inúmeras 

comunidades tradicionais que dela se utilizam para o tratamento da saúde, possuindo, 

portanto, um importante acúmulo de conhecimentos a serem estudados, e um grande potencial 

na produção de medicamentos de origem vegetal. 

 Os conhecimentos e práticas exercidos popularmente no cuidado da saúde decorrem 

de um processo de construção e manutenção do conhecimento, mantido principalmente pela 

observação empírica dos efeitos curativos de determinadas espécies de plantas, assim como, 

pela transmissão oral entre as gerações. 

  Os relatos da origem da transmissão e perpetuação do conhecimento entre as 

comunidades ocorrem principalmente por meio dos núcleos familiares, sendo necessários para 

a consolidação do cuidado integral a abrangência do contexto cultural e o núcleo familiar no 

                                                 

1 “As unidades PSF contam com Equipes de Saúde da Família (ESF) em conformidade com as normas do MS e 

também obedecem ao preceito da delimitação de área de abrangência com adstrição de clientela. Já as UBS 

contam em suas equipes com médicos (clínicos, pediatras e ginecologista-obstetras), enfermeiros, dentistas, 

auxiliares de enfermagem e pessoal de apoio técnico. Há também a presença de médicos de diversas 

especialidades (dentre os quais oftalmologistas, dermatologistas, cardiologistas, pneumologistas), distribuídos 

irregularmente pelas unidades. A demanda atendida se apresenta como espontânea e/ou encaminhada por outros 

serviços. Neste caso não há adstrição de clientela, e a delimitação da área de abrangência se refere 

exclusivamente às ações de vigilância à saúde.”. (ELIAS, et al., 2006, p.634). 
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qual o indivíduo se encontra inserido, compreendendo “suas práticas de cuidado e as redes de 

transmissão deste saber popular”.  Entretanto, nas últimas décadas, através das realizações 

científicas, houve intenso incentivo a “monocultura do saber científico nas práticas 

profissionais de saúde”, desacreditando os “outros saberes e práticas circulantes nas 

sociedades” (ANTONIO & COLABORADORES, p. 615, 2013; MENDIETA & 

COLABORADORES, 2014, p. 3519). 

 Villas Boas & Gadelha (2007, p.1468) ressaltam que a maioria dos medicamentos 

alopáticos industrializados utilizados atualmente na terapia medicamentosa possui origem na 

observação da terapêutica praticada em comunidades tradicionais, através da utilização de 

plantas medicinais. Este processo resultou na busca por desenvolver medicamentos de origem 

vegetal no Brasil, por intermédio da criação das agências de fomento na década de 50, a 

Central de Medicamentos, representando um importante incentivo à pesquisa científica na 

área  

 Em 1983 o Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais com o objetivo de 

desenvolver uma terapêutica alternativa e complementar. A estratégia de ação consistiu na 

submissão de espécies utilizadas pela população, a testes farmacológicos, toxicológicos, pré-

clínicos e clínicos, com o propósito de obter a confirmação da propriedade terapêutica que 

lhes era atribuída popularmente. As preparações que apresentaram resultados positivos foram 

consideradas aptas a se integrarem à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, p.14-15). 

 O reconhecimento da prática da fitoterapia como método terapêutico e a 

regulamentação de seu uso ocorreu nas décadas seguintes, com supervisão da Agência 

Nacional de Saúde (ANVISA) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, p.14-15; VILLAS BOAS 

& GADELHA, 2007, p1468). 

 Por meio das definições formuladas pela Política Nacional de Medicamentos (PNM) e 

da Política Nacional de Saúde (PNS) foi realizada a 1ª Conferência Nacional de Assistência 

Farmacêutica, na qual relatou a existência de demanda dos usuários ao acesso a 

medicamentos fitoterápicos e homeopáticos no SUS. Também foi instituída a Política 

Nacional de Práticas integrativas e Complementares (PNPIC), culminando na elaboração do 

Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira. Seu objetivo consiste em dar suporte 

às práticas de manipulação e dispensação de fitoterápicos nos Programas de Fitoterapia no 

SUS. Todas suas formulações estão contidas no formulário são respaldadas por estudos 



21 

científicos, junto de um histórico de utilização nos serviços de fitoterapia no país (BRASIL, 

2011, p. 5). 

 O tratamento a base de plantas medicinais são importantes instrumentos da assistência 

farmacêutica. A medicina tradicional é norteada historicamente por abordagens holísticas, 

através de terapias que ministram o tratamento com fitoterápicos junto à modulação 

comportamental impulsionadora de dietas e hábitos saudáveis (WHO, 1993; OMS, 2000, p. 5; 

SILVEIRA & COLABORADORES, 2008, p. 618). 

 No intento de consolidar a prática da fitoterapia no SUS como uma das estratégias de 

expansão da assistência farmacêutica, se nota um esforço na construção de políticas públicas 

de saúde que regulamentem e direcionem o uso de plantas medicinais e fitoterápicos, 

promovendo a segurança e embasamento teórico e prático aos profissionais de saúde, no 

manejo e trato desta terapêutica. 

No Brasil, o atual panorama do acesso a serviços de saúde pela população, possui 

implicações históricas, políticas e econômicas, resultantes do modelo biologicista hegemônico 

de saúde presente em nosso sistema de saúde, e com conseqüente reflexo no acesso a 

medicamentos no âmbito do SUS (CALDEIRA, 2006, p. 23).  

 No campo da assistência a saúde no Brasil em 1994, foi instituído o PSF, reorientando 

o modelo de atenção à saúde no SUS, por meio da expansão da cobertura populacional, 

ampliando assim, o acesso da população as ações de saúde. Estes fatores demonstraram o 

potencial do PSF na Atenção Básica, o consolidando como prioridade de governo (BRASIL, 

2012, p. 27-28). 

 As lutas populares junto a diferentes setores da sociedade brasileira pelo direito ao 

acesso a saúde integral, contribuíram para a instituição do SUS, representando um marco de 

mudança na compreensão de saúde no país, com progressiva expansão da cobertura do acesso 

aos cuidados de saúde por diferentes seguimentos populacionais (RODRIGUES & SANTOS, 

2011. p.75-86). 

 Por meio da construção e regulamentação deste novo sistema de saúde foram pautadas 

pelo princípio da “universalização do acesso às ações e serviços de saúde”. A consolidação 

deste acesso ocorreu por meio da Constituição Federal Brasileira, garantindo a efetiva 

equidade, seja na forma de participação popular, como no custeio das ações de saúde, assim 

como, na diminuição das desigualdades regionais por meio da instituição da descentralização 

como direção única do SUS. Neste contexto, cabe ao Estado, regulamentar, fiscalizar e 
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controlar a execução das ações e serviços de saúde, quando complementares ao setor público 

(BRASIL, 1988, p. 89; BRASIL, 2015, p. 3-4; GIOVANELLA & MENDONÇA, 2009, p. 

599). 

A adoção do modelo de Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil como modelo 

nacional de atenção a saúde se inicia na década de 1990. O Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) foi incorporado ao sistema municipal de saúde, a fim de 

atestar a efetividade na realização do trabalho nas comunidades e, simplificar a articulação 

entre órgãos e instituições não setoriais. A APS se consolidou como a estratégia de 

reorientação do modelo assistencial, causando diferentes impactos nos municípios de pequeno 

e grande porte (LAVRAS, 2011, p. 870; GIOVANELLA & MENDONÇA, 2009, p. 601). 

O potencial de desenvolvimento de ações com plantas medicinais e fitoterapia na 

Atenção Básica é beneficiado através da ampliação da cobertura na Estratégia de Saúde na 

Família (ESF), na qual foi incrementada em 2008, por meio da criação dos Núcleos de Apoio 

a Saúde da Família (NASF), principalmente pela inclusão de novos profissionais, exercendo o 

“papel fundamental na promoção do uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos”. 

Também podemos destacar como benefícios da oferta de ações e serviços de fitoterapia como 

prática integrativa e complementar na atenção básica (BRASIL, 2012, p. 29). 

Tendo em vista “a necessidade de ampliação da oferta de fitoterápicos e de plantas 

medicinais que atenda à demanda e às necessidades locais, respeitando a legislação pertinente 

às necessidades do SUS na área”, foi criado em 2010, o programa Farmácia Viva no SUS. Sua 

implantação nos municípios brasileiros contribui para a comunicação entre o conhecimento 

sobre a terapia a base de plantas medicinais e fitoterápicas, provenientes das comunidades 

tradicionais e o conhecimento científico, do qual os profissionais de saúde graduados são 

detentores. Colabora também para a ampliação das opções terapêuticas aos usuários do SUS, 

promovendo a inclusão social e regional (BRASIL, 2012, p. 11). 

 No entanto, as ações/programas com plantas medicinais e fitoterapia no âmbito do 

SUS ocorrem de forma diferenciada, variando na oferta de produtos e serviços entre Estados e 

Municípios, com políticas e legislação específicas, tendo como principal instrumento de 

orientação a: PNPIC no SUS e a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(PNPMF). Neste contexto, estas políticas se convergem com a “Política Nacional de Saúde, 

de Atenção Básica, de Educação Permanente, de Assistência Farmacêutica, de Povos e 

Comunidades Tradicionais, de Biodiversidade e a Política Industrial Tecnológica e de 

Comercio Exterior” (BRASIL, 2012, p. 11). 
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 Visando a consolidação dos conhecimentos educacionais em saúde, através do diálogo 

entre os saberes técnico-científicos e empíricos populares, reconhecendo e dando visibilidade 

a estes atores historicamente ignorados nos “territórios pelos serviços de saúde sem a 

pretensão de torná-los oficiais, nem tão pouco, profissionalizá-los”, promovendo seu 

reconhecimento “junto à sociedade e aos serviços de saúde no SUS”, foi instituída a “Política 

Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(PNEPSSUS)” (BRASIL, 2012, p. 11). 

Neste sentido, é fundamental compreender a Educação Popular em Saúde (EPS) como 

“parte do modo de vida dos grupos sociais que criam e recriam uma cultura”, diferindo de 

treinamento ou da simples transmissão de informações. Portanto, a EPS se concretiza em um 

processo de formação de “um senso crítico que colabore para que os sujeitos entendam, 

comprometam-se, tenham capacidade em elaborar propostas, reivindiquem e transformem (-

se)” (BRASIL, 2014, p. 128).  

As Políticas Farmacêuticas PNM e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica 

(PNAF) foram elaboradas com o propósito de realizar os objetivos da saúde segundo os 

princípios do SUS, pautados na APS. O eixo principal norteador destas políticas consiste na 

garantia o acesso da população a medicamentos essenciais com qualidade e segurança e a 

promoção do uso racional de medicamentos. A RENAME decorre de uma das diretrizes da 

PNAF. Neste contexto, a instituição da PNPMF também deriva do esforço de efetivar as 

diretrizes e linhas prioritárias da PNM, e foi integrada como parte principal de diferentes 

políticas, contribuindo, para a “valorização e preservação do conhecimento tradicional 

associado das comunidades e povos tradicionais” (BRASIL, 2006, p. 13; BRASIL, 2009, p. 

7). 

Embora o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos esteja sancionado 

pelo Ministério da Saúde, poucos municípios do Estado do Rio de Janeiro desenvolvem o 

programa, sendo inexistente sua implantação nos municípios pertencentes à Baixada 

Fluminense, incluindo o município de Belford Roxo. 

Neste sentido, este estudo consistiu na aproximação da realidade do PSF Heliópolis I, 

II, III e no levantamento dos conhecimentos e práticas de profissionais e usuários da Rede de 

Atenção Básica sobre plantas medicinais e fitoterápicos enfocando os aspectos sociais, 

culturais e econômicos, utilizando as ferramentas de descrição e análise. 
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Esta dissertação se apresenta com os objetivos, revisão da literatura, perguntas 

norteadoras, metodologia, análise, resultados e discussão, referências. Disposto em seqüencia, 

se encontra o apêndice e anexos, composto pelos os roteiros das entrevistas semi-estruturadas, 

as quais foram aplicadas em profissionais e usuários da ESF de Heliópolis no Município de 

Belford Roxo, durante o processo da coleta de dados. Após o procedimento de coleta de dados 

as entrevistas foram transcritas e categorizadas a fim de permitir a construção da matriz de 

análise de forma sistemática. Após a análise, os resultados foram expostos e discutidos. Na 

expectativa de contribuir no avanço e melhora dos cuidados de saúde oferecidos a população 

adscrita na ESF de Heliópolis, algumas considerações e recomendações foram feitas na 

conclusão deste estudo. 
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2 PERGUNTAS NORTEADORAS 

 

O estudo partiu de dois eixos de investigação: os profissionais e os usuários do ESF de 

Heliópolis em Belford Roxo no Rio de Janeiro. 

 As principais perguntas que nortearam o estudo consistiram em: 

 

- Quais são os fatores sociais, culturais e econômicos que interferem na escolha e uso 

de fitoterápico e de plantas medicinais por parte da população atendida na ESF de Heliópolis? 

 - Quais são os conhecimentos dos profissionais sobre as plantas/fitoterápicos e sua 

utilização pela população atendida?  

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Descrever e analisar os conhecimentos e práticas de profissionais e usuários da ESF 

de Heliópolis sobre plantas medicinais e fitoterápicos com foco em aspectos sociais, culturais 

e econômicos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Mapear as plantas medicinais e fitoterápicos utilizados pela população atendida na 

ESF e seus principais usos. 

- Discriminar os fatores motivadores para o uso de plantas medicinais pela população, 

contemplando aspectos culturais, sociais e econômicos. 

- Conhecer a percepção e as informações disponíveis dos profissionais da ESF sobre as 

plantas e o uso destas pela população atendida. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 CONHECIMENTOS E PRATICAS DA TERAPIA POPULAR 

 

Os humanos e as plantas coexistem de forma totalmente integrada se conformando em 

um sistema vivo. Ao longo da história da humanidade, as plantas medicinais têm sido 

utilizadas no tratamento de diferentes afecções, devido as suas propriedades curativas em 

diferentes culturas. O processo de construção e manutenção deste conhecimento ocorreu 

principalmente pela observação empírica dos efeitos curativos de determinadas espécies de 

plantas, assim como, pela transmissão oral entre as gerações.   

 Neste sentido, a busca pelo corpo saudável através do fenômeno da cura assume 

diferentes significados de acordo com a época (CAPRA, 1986). De acordo com Barros (2000, 

p. 47) a possibilidade de adoecer faz parte do desenvolvimento biográfico do ser humano, 

sendo, portanto natural a necessidade de tratamento. Segundo Turner (1980) “todas as 

sociedades estão interessadas na minimização das enfermidades” de modo tornar possível o 

desenvolvimento de terapias e cuidados capazes de reduzir o sofrimento. 

Os conceitos de saúde e da vida “não pode ser definido com precisão”, pois ambas se 

encontram intimamente relacionados. 

O que se entende por saúde depende da concepção que se possua do organismo e de 

sua relação com o meio ambiente. Como essa concepção muda de uma cultura para 

outra e de uma época para a seguinte, as representações sobre saúde também se 

modificam (CAPRA, 1986). 

  

Portanto, a ampla concepção da definição de saúde, revela sua natureza holística “que 

deve ser apreendida quando se pretende entender o fenômeno da cura”. 

Ao longo dos tempos, a cura foi praticada por curandeiros populares, guiados pela 

sabedoria tradicional, que concebiam a doença como um distúrbio da pessoa como 

um todo, envolvendo não só seu corpo, como também a sua mente, a imagem que 

tem de si mesma, sua dependência do meio ambiente físico e social, assim como sua 

relação com o cosmo e as divindades. Esses curandeiros, que ainda tratam de um 

grande número (talvez a maioria) de pacientes no mundo inteiro, adotam muitas 

abordagens diferentes, e usam uma ampla variedade de técnicas terapêuticas 

(CAPRA, 1986). 

  

Neste aspecto, Barros (2000, p.47-48) ressalta a importância de “compreender o papel 

social das diferentes medicinas, nos diferentes “ethos”, como uma expressão cultural do 

coletivo dos homens”. Portanto, “o uso das práticas não biomédicas em saúde é uma 

possibilidade de reaglutinar as dimensões do saber e do curar”. 
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 Porém, por meio do advento do desenvolvimento da racionalidade científica, se 

observa “o predomínio de um saber específico sobre os demais contemporâneos”, no entanto, 

sem necessariamente significar sua superioridade, “mas a melhor adequação a uma 

determinada ordem socioeconômica e política”. 

O saber dominante permanece hegemônico através de um processo tão eficiente, que 

passa a ser considerado como único saber válido. Elege-se, na sociedade, um saber 

médico que busca a doença no corpo orgânico ou em suas partes, empregando-se um 

método objetivo no qual não há espaço para o ‘discurso do doente’ (BRAGANÇA, 

1996, p. 41-42).  

 

 No entanto, na contramão da maestria de um único saber, diversos autores em 

diferentes Estados e Municípios distribuídos pela extensão territorial do Brasil têm 

diagnosticado a prática da fitoterapia nas comunidades a qual se encontram alocados 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e PSFs, exercida de forma consolidada.  

Os relatos da origem da transmissão e perpetuação do conhecimento entre as 

comunidades ocorrem principalmente por meio dos núcleos familiares, na qual a família é 

sempre em algum momento referida como fonte de informação ou incentivo ao uso de plantas 

medicinais, tanto nos meios rurais, quanto no meio urbano (MENDIETA& 

COLABORADORES, 2014, p. 3519). 

O emprego da erva não é meramente paliativo, mas carregado de valores subjetivos, 

passados de geração a geração, o que denota um cunho afetivo e contextualizado 

com o território social em que o sujeito se encontra. Tal prática representa uma 

forma adaptativa do sujeito diante das condições objetivas de subsistência que 

geram peculiares subjetividades (TEIXEIRA, 2005, p. 235). 

 

De acordo com Mendieta & Colaboradores (2014, p. 3522), no interior do núcleo 

familiar, a mulher é a principal “detentora de este saber e também a responsável, na maioria 

dos casos, pela transmissão do conhecimento na família”. A troca do conhecimento também 

ocorre entre os membros da comunidade - igrejas - e através dos demais membros da 

comunidade. Badke (2008, p. 28) em seu estudo sobre o conhecimento popular sobre o uso de 

plantas medicinais e o cuidado de enfermagem, confirma a origem dos conhecimentos sobre 

fitoterapia serem provenientes da esfera familiar. 

 
Ceolin (2009, p.12) destaca a fundamentação do uso de plantas medicinais “no 

acúmulo de informações por sucessivas gerações”. Almeida & Colaboradores (2012, p. 15), 

ao analisar em seu estudo, o uso de plantas medicinais em uma unidade de saúde da família 

no município de Juazeiro-BA, levantou que dentre o total de entrevistados, 74,3% cultivavam 

plantas medicinais em casa, recorrendo a elas quando doentes e detentores de “conhecimento 
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suficiente sobre plantas medicinais para preparar o remédio e tomá-lo, porque a maioria 

adquiriu tal conhecimento com os pais (62,8%) ou com os avós (41,5%)”. 

No contexto da família o cuidado é uma prática vivenciada no dia-a-dia, em que é 

essencial o convívio. Não há um momento isolado para ensinar o preparo da planta, 

o que reforça a necessidade de estarem juntas, diferentes gerações na família para 

que os saberes sejam compartilhados (BORGES, 2010, p. 112). 

 

 As autoras destacam a identificação pela comunidade, relativos à perda do 

conhecimento com o passar das gerações, a influencia dos seguintes fatores: “o ingresso ao 

mercado de trabalho mais cedo, a migração aos grandes centros urbanos, a falta de interesse 

dos jovens em aprender sobre as plantas frente às facilidades da medicação alopática, dentre 

outros”. Os meios de comunicação são apontados como ““rivais” da oralidade na transmissão 

do conhecimento e a deficiência das escolas e dos profissionais da saúde “no ensino do 

cuidado à saúde incluindo a utilização de plantas medicinais”.  

 Neste sentido, a compreensão das demarcações por oposição e hierarquia existentes 

nas relações entre conhecimento científico e conhecimento comum são importantes para 

reflexão das deficiências encontradas no campo educacional e da saúde. 

 De acordo com Mendieta & Colaboradores (2014, p. 3519) a busca do cuidado 

integral precisa abranger o contexto cultural e o núcleo familiar no qual o indivíduo se 

encontra inserido, compreendendo “suas práticas de cuidado e as redes de transmissão deste 

saber popular”. 

 Entretanto, nas últimas décadas, através das realizações científicas, houve intenso 

incentivo a “monocultura do saber científico nas práticas profissionais de saúde”, 

desacreditando os “outros saberes e práticas circulantes nas sociedades” (ANTONIO & 

COLABORADORES, p. 615, 2013). 

 
 Considerando a importância da inter-relação entre os diferentes saberes no benefício 

da melhora da saúde, assim como, a abundante biodiversidade presente no território brasileiro, 

aliada aos conhecimentos e práticas das comunidades no uso e manejo da terapêutica de 

plantas medicinais, foi que o Brasil, ao longo das décadas, construiu e consolidou políticas 

voltadas para o incentivo e fomento da pesquisa de medicamentos de origem vegetal. 
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4.1.1 Panorama Histórico da Evolução das Políticas de Regulamentação das Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos no Brasil 

 

A trajetória do desenvolvimento de medicamentos de origem vegetal no Brasil começa 

com a criação das agências de fomento criadas a partir da década de 50, sendo estas 

fundamentais para o incremento desta área de investigação, ampliando os cursos de Pós-

Graduação e Centros de Pesquisa. Na década de 70, através da orientação nacionalista dos 

governos militares, foi criada a Central de Medicamentos, constituindo-se a partir de 1976 no 

mais importante incentivo à pesquisa científica na área(VILLAS BOAS & GADELHA, 2007, 

p.1468). 

O Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais foi iniciado em 1983, com o objetivo de 

desenvolver uma terapêutica alternativa e complementar, com embasamento científico, 

através do estabelecimento de medicamentos originados a partir de determinação do real valor 

farmacológico de preparações de uso popular à base de plantas medicinais. Sua estratégia de 

ação consistiu em submeter às preparações de espécies vegetais, tais quais usadas pela 

população em geral, a uma completa bateria de testes farmacológicos, toxicológicos, pré-

clínicos e clínicos, através dos quais se procurou a confirmação da propriedade terapêutica 

que lhes era atribuída popularmente. Aquelas preparações que recebessem a confirmação da 

ação medicamentosa, bem como de eficiência terapêutica e de ausência de efeitos 

prejudiciais, estariam aptas a se integrarem à RENAME (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, 

p.14-15). 

Nas décadas seguintes, foram organizadas conferências - 8ª Conferência Nacional de 

Saúde, Brasília-DF-, Comissões Interministeriais de Planejamento (CIPLAN) foram 

formadas, ocorrendo em 1992, à aprovação de Pareceres do Conselho Federal de Medicina 

(Nº 06/91; Nº 04/92) que reconheceram a prática da fitoterapia como método terapêutico, 

necessitando assim, de supervisão da ANVISA (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, p.14-15; 

VILLAS BOAS & GADELHA, 2007,p1468). 

A partir de 1994, inúmeras Normas e Portarias foram editadas pela vigilância sanitária, 

culminando com a edição da RDC nº. 17,em 2000, que redefiniu as condições fundamentais 

para o registro, com base nos parâmetros de segurança e eficácia, resgatando a discussão 

sobre plantas de uso tradicional no Brasil (VILLAS BOAS & GADELHA, 2007, p.1468). 
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O ano de 1998 é marcado, pela ocorrência da Décima Conferência Nacional de Saúde que 

determinou aos gestores do SUS, o estímulo e ampliação de pesquisas realizadas em parceria 

com universidades públicas promovendo, ao lado de outras terapias complementares, a 

fitoterapia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, p.17; VILLAS BOAS & GADELHA,  2007, p. 

1468- 1469). 

Em 1998, Portaria 3.196/98 - MS define a PNM, como parte essencial da PNS, 

constituindo um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes 

de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população, as quais devem 

ser estabelecidas através de programas e atividades específicas nas esferas federal, estadual e 

municipal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, p.36).  

Em 2003, ocorreu a 1ª Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica. Consta no 

relatório desta, a existência de demanda dos usuários ao acesso a medicamentos fitoterápicos 

e homeopáticos no SUS.  

Em 2006, a Portaria nº 971, de 3 de maio de 2006, aprovou a PNPIC com o propósito de 

incentivar à pesquisa e desenvolvimento de plantas medicinais e fitoterápicos, priorizando a 

biodiversidade do país; promoção do uso racional de plantas medicinais e dos fitoterápicos no 

SUS; elaboração da Relação Nacional de Fitoterápicos; garantia de acesso a plantas 

medicinais e fitoterápicos aos usuários; formação e educação permanente dos profissionais de 

saúde em plantas medicinais e fitoterapia; acompanhamento e avaliação da inserção e 

implementação das plantas medicinais e fitoterapia no SUS; fortalecimento e ampliação da 

participação popular e do controle social. 

Em 2011, foi elaborado o Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira, 1ª 

edição, com o objetivo de dar suporte às práticas de manipulação e dispensação de 

fitoterápicos nos Programas de Fitoterapia no SUS. O Comitê Técnico Temático de Apoio a 

Políticas de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, integrantes da Comissão da Farmacopéia 

Brasileira, foi instituído para apoiar a implantação e implementação da PNPMF, destinada a 

garantir aos usuários do SUS, fitoterápicos segundo a legislação vigente e dar suporte às 

práticas de manipulação e dispensação de fitoterápicos nos Programas de Fitoterapia no SUS. 

O desenvolvimento de novos fármacos e medicamentos consta nas diretrizes da política 

brasileira, sendo constituído um grupo de trabalho interministerial abrangendo toda cadeia 

produtiva, por decreto presidencial nº 5.813 em junho de 2006, aprovando a PNPMF e dá 

outras providências (BRASIL, 2006; CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2009, p. 19). 
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A Farmacopéia Brasileira é o Código Oficial Farmacêutico do país, no qual estão 

estabelecidos os critérios de qualidade dos medicamentos em uso, tanto manipulados quanto 

industrializados (BRASIL, 2011, p. 5). 

O Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira contribui e possui aplicabilidade 

em diversos setores da sociedade. As formulações relacionadas no Formulário de 

Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira, 1ª edição são reconhecidas como farmacopeicas, 

podendo ser manipuladas de modo a estabelecer um estoque mínimo em farmácias de 

manipulação e farmácias vivas. Essas são estabelecimentos instituídos pela Portaria 886 de 20 

de abril de 2010 para manipular exclusivamente plantas medicinais e fitoterápicos (BRASIL, 

2011, p. 5). 

Neste contexto, as composições das formulações contidas no Formulário de Fitoterápicos 

da Farmacopéia Brasileira seguiram a seguinte trajetória: 

No Formulário estão registradas informações sobre a forma correta de preparo e as 

indicações e restrições de uso de cada espécie, sendo os requisitos de qualidade 

definidos nas normas específicas para farmácia de manipulação e farmácias vivas 

(BRASIL, 2011, p. 5). 

Todas as formulações contidas no formulário são respaldadas por estudos científicos, 

junto de um histórico de utilização nos serviços de fitoterapia no país (BRASIL, 2011, p. 5). 

O Art. 2º da lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 declara que a saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício. Portanto, cabe ao poder político organizar condições que garantam a 

promoção, proteção e recuperação da saúde e o funcionamento dos serviços destes serviços 

(BRASIL, 1990). 
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4.2 USOS DE PLANTAS MEDICINAIS: PERSPECTIVA HISTÓRICA  

 

As plantas medicinais têm sido usadas desde os tempos antigos, e teve seu uso perpetuado 

ao longo da história da humanidade, por conferir melhoras nas condições de vida e aumentar 

as chances de sobrevivência. Estas plantas foram usadas em simples tratamentos locais, se 

perpetuando até a era da fabricação industrial, atravessando um período de mais de 2000 anos 

de transmissão de conhecimento através de épocas e culturas (LORENZI, 2002, p. 11). 

Segundo Foglio & Colaboradores (2006. p. 1), as primeiras informações sobre as plantas 

medicinais e seus usos provêm da China, 2.500 a 3.000 a.C., onde o reconhecido fundador da 

medicina chinesa, o imperador Sheng-Nung se utilizou de seu corpo para experimentar os 

efeitos produzidos por diversas plantas, estabelecendo a arte de criar a medicina de ervas 

medicinal. Ele escreveu o tratado sobre o uso medicinal de mais de 300 espécies, chamado 

PEN TSÃO, livro das ervas (OCCHIONI, 1979). Hoje, existem 5.136 espécies de plantas 

medicinais utilizadas no país e que já foram identificadas. A prova da utilização de plantas 

como fitoterápicos começa durante a antiguidade Egípsia, Grega e Romana e Chinesa, onde 

os conhecimentos empíricos foram acumulados e transmitidos, principalmente pelos árabes, 

aos herdeiros destas civilizações (FOGLIO & COLABORADORES, 2006, p. 3). 

Podemos classificar as plantas medicinais de acordo com sua aplicabilidade comercial - 

às de emprego direto na terapêutica, às constituintes de matéria-prima para manipulação e, às 

de emprego na indústria para obtenção de princípios ativos ou como precursores em semi-

síntese (FOGLIO & COLABORADORES, 2006, p. 2). 

Segundo Arnous & Colaboradores, plantas medicinais podem ser classificadas por 

categorias, de acordo com sua ação sobre o organismo: estimulantes, calmantes, emolientes, 

fortificantes, de ação coagulante, diuréticas, sudoríferas, hipotensoras, de função reguladora 

intestinal, colagogas, depurativas, remineralizantes e reconstituintes (ARNOUS & 

COLABORADORES, 2005, p. 2-3). 

Algumas plantas medicinais podem ser consideradas e classificadas como as mais 

importantes para a medicina, devido a seus efeitos farmacológicos e, consequentemente, pelo 

impacto que causaram.  

A planta beladona, A. belladonna L. - são fontes de alcalóides tropânicos dotados de 

importantes ações farmacológicas. A investigação fitoquímica desta planta conduziu ao 

isolamento da atropina e a escopolamina, surgindo daí os medicamentos anticolinérgicos que 
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bloqueiam a ação fisiológica do neurotransmissor acetilcolina no sistema nervoso simpático 

(HOSTETTMANN, 2003, p. 16, 33). 

O alcalóide tubocurarina é uma substância que foi isolada em 1935 de uma trepadeira 

tropical Chondodendron tomentosum Ruiz & Pav. da família Menispermaceae, e vem sendo 

utilizada como potente relaxante muscular durante intervenções cirúrgicas. A tubocurarina 

origina-se do veneno curare usado em flechas por índios em tribos da floresta amazônica na 

América do Sul na caça e guerra, sendo descrita pela primeira vez por conquistadores 

espanhóis, em 1548 (HOSTETTMANN, 2003, p. 13; LORENZI, 2002,p. 12). 

O estudo da P. jaborandi Holmes deu origem ao nascimento de um novo conceito na 

farmacologia sobre a ação das drogas colinomiméticas, sendo a pilocarpina exemplo deste 

grupo. A planta conhecida pelos indianos como a “erva da insanidade”, a R. serpentina Benth. 

& Kurzé precursora da reserpina, substância que possibilitou o tratamento medicamentoso da 

esquizofrenia e ao entendimento dos distúrbios neuroquímicos que causariam doença mental. 

Por fim, as preparações de S. alba L.eram utilizadas popularmente no combate a febre e dores 

articulares dos reumáticos. A salicina foi obtida através do isolamento da casca do salgueiro 

no século passado, e desta obteve-se o salicilato precursor do ácido acetilsalicílico, sendo 

possivelmente o medicamento mais utilizado no mundo (HOSTETTMANN, 2003, p. 9-33). 

O tratamento com plantas é considerado vantajoso, pois é uma terapia já reconhecida 

pela OMS e oferecido gratuitamente pela natureza na cura de doenças (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2000, p. 1). 

Segundo Conselho Federal de Farmácia (2009, p. 72), o conhecimento sobre plantas 

medicinais simboliza muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas comunidades e 

grupos étnicos. Ao referir-se a tal assunto, Ferro (2008, p. 58) destaca que 80% a 85% da 

população mundial ainda utiliza medicamentos a base de plantas, representando nas últimas 

décadas como importante ajuda nos cuidados primários à saúde e como complemento 

terapêutico para a maioria das especialidades, sendo esta compatível com a medicina clássica 

alopática, desde que seja assegurado o controle de qualidade e garantia de segurança quanto 

aos efeitos tóxicos e laterais, apoiados por estudos e ensaios farmacológicos, além de 

experimentação clínica capaz de demonstrar eficácia para este tipo de medicamento. 
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4.3 FITOTERAPIA NA ATUALIDADE 

 

A OMS define fitoterápicos ou medicamento fitoterápico como medicamentos à base 

de plantas que contêm ingredientes ativos como parte de plantas ou produtos vegetais em 

estado bruto ou processados, além de determinados excipientes, ou seja, solventes, diluentes 

ou conservantes (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2000, p.3). Os princípios ativos 

responsáveis por sua ação farmacológica são desconhecidos e normalmente não possuem ação 

farmacológica imediata ou forte, não sendo utilizados para tratamentos emergenciais, no 

entanto, possuem grande aceitação pela população, sendo amplamente utilizados no 

tratamento de doenças crônicas (CALIXTO, 2000, p. 180). 

A RDC N° 14, de 31 de março de 2010 defini medicamentos fitoterápicos como: 

São considerados medicamentos fitoterápicos os obtidos com emprego exclusivo de 

matérias-primas ativas vegetais. Não se considera medicamento fitoterápico aquele 

que inclui na sua composição substâncias ativas isoladas, sintéticas ou naturais, nem 

as associações dessas com extratos vegetais. 

Os medicamentos fitoterápicos, assim como todos os medicamentos, são 

caracterizados pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela 

reprodutibilidade e constância de sua qualidade. A eficácia e a segurança devem ser 

validadas através de levantamentos etnofarmacológicos, de utilização, documentações 

tecnocientíficas em bibliografia e/ou publicações indexadas e/ou estudos 

farmacológicos e toxicológicos pré-clínicos e clínicos. 

A qualidade deve ser alcançada mediante o controle das matérias-primas, do produto 

acabado, materiais de embalagem e estudos de estabilidade (BRASIL, 2010). 

 

De acordo a Resolução da Diretoria Colegiada nº. 48/2004 da ANVISA, fitoterápicos são 

medicamentos preparados exclusivamente com plantas ou partes de plantas medicinais 

(raízes, cascas, folhas, flores, frutos ou sementes), que possuem propriedades reconhecidas de 

cura, prevenção, diagnóstico ou tratamento sintomático de doenças, validadas em estudos 

etnofarmacológicos, documentações tecnocientíficas ou ensaios clínicos de fase 3 (BRASIL, 

2004). 

A portaria nº 6/MS/SNVS, de 31 de janeiro de 1995, a definição de droga vegetal é 

aplicada a planta medicinal ou suas partes, que após processo de coleta, secagem, 

estabilização e conservação, justificam seu emprego na preparação de medicamento 

(BRASIL, 1995). 

Embora a fitoterapia apresente uma menor freqüência de efeitos colaterais, o 

conhecimento da interação das plantas medicinais com outras plantas ou com medicamentos 

alopáticos é de vital importância para o manuseio clínico de pacientes crônicos. Este 

conhecimento minimiza os riscos de potencialização prejudicial ou antagonização dos 
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recursos medicamentosos envolvidos, assim como a melhora do tratamento em questão 

(FERRO, 2008. p. 187). 

Silveira & Colaboradores (2008, p. 618) destacam a existência da dificuldade de mudança 

da crença popular da “naturalidade inócua” dos fitoterápicos e plantas medicinais decorrentes 

da ausência de informações aos usuários atendidos nos serviços de saúde publica sobre de 

ocorrência de intoxicações e efeitos colaterais relacionados ao uso de plantas medicinais, 

assim como, pela baixa escolaridade e acervo cultural. 

Devido ao Holismo se constituir o elemento-chave de todos os sistemas da medicina 

tradicional, as teorias e conceitos da prática individual da medicina tradicional - tanto os 

medicamentos fitoterápicos tradicionais, quanto os procedimentos baseados em terapias 

tradicionais – assim como o conhecimento cultural dos indivíduos nela envolvida, devem ser 

levados em conta (OMS, 2000, p. 5). 

 No concernente a segurança, a OMS ressalta que, em geral, as terapias à base de 

procedimentos tradicionais são relativamente seguros, se forem realizado adequadamente por 

profissionais bem treinados. Entretanto, ocasionalmente, os acidentes podem ocorrer quando 

os profissionais não estão totalmente treinados. Portanto, as terapias devem ser realizadas 

dentro dos parâmetros aceitos, e as indicações para a terapia devem ser baseadas em 

evidências, quando possível (OMS, 2000, p. 9). 

 A OMS considera as plantas medicinais como importantes instrumentos da assistência 

farmacêutica, principalmente nos países em processo de desenvolvimento, os quais dela 

dependem principalmente no concernente as APS (WHO, 1993). 

 

 

 No contexto brasileiro, a utilização da fitoterapia possui o seguinte perfil: 

[...] cerca de 82% da população brasileira utiliza produtos a base de plantas 

medicinais nos seus cuidados com a saúde, seja pelo conhecimento tradicional na 

medicina tradicional indígena, quilombola, entre outros povos e comunidades 

tradicionais,seja pelo uso popular na medicina popular, de transmissão oral entre 

gerações, ou nos sistemas oficiais de saúde, como pratica de cunho cientifico, 

orientada pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 

2012, p. 15). 
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4.3.1 As plantas medicinais e fitoterapia no contexto da atenção  básica/Estratégia Saúde 

da Família 

 

 A adoção do Programa de Saúde da Família pelo Brasil em 1994 provocou o 

“movimento de reorientação do modelo de atenção à saúde no SUS”, através da expansão da 

cobertura populacional, ampliando o “acesso da população as ações de saúde”. Os resultados 

positivos na resolubilidade da maioria dos problemas de saúde da população demonstraram o 

potencial do Programa de Saúde da Família na Atenção Básica e a consolidou como 

prioridade de governo (BRASIL, 2012, p. 27-28). Neste contexto, a prática da fitoterapia por 

meio do Programa de Saúde da Família na Atenção Básica. 

O potencial de desenvolvimento de ações com plantas medicinais e fitoterapia na 

Atenção Básica é beneficiado através da ampliação da cobertura ESF, na qual foi 

incrementada em 2008, por meio da criação dos NASF, principalmente pela inclusão de novos 

profissionais, exercendo o “papel fundamental na promoção do uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos” (BRASIL, 2012, p. 29). 

Também podemos destacar como benefícios da oferta de ações e serviços de 

fitoterapia como prática integrativa e complementar na atenção básica: a revitalização do 

“conhecimento popular/tradicional das comunidades sobre o uso medicinal das plantas 

medicinais”; o estreitamento dos laços com “as equipes de saúde do seu território”; “a troca 

de saberes e a construção do conhecimento sobre plantas medicinais, fortalecendo o seu uso 

racional”; “a identificação de líderes locais e a formação de alianças, fortalecendo o controle 

social”; o aumento da participação comunitária “nas reuniões de educação em saúde e 

trabalhos”; o empoderamento “da população e dos profissionais de saúde em relação a essa 

forma de cuidado”; “a redução da medicalização excessiva”; expansão do olhar, das ofertas de 

cuidado e dos recursos terapêuticos, fortalecendo “o principio da integralidade em saúde” 

(BRASIL, 2012, p. 29). 

Neste contexto, através da Portaria nº 2.761, de 19 de Novembro de 2013, foi 

instituída a PNEPSSUS, reafirmando o: 

[...] compromisso com a universalidade, a equidade, a integralidade e a efetiva 

participação popular no SUS, e propõe uma prática políticopedagógica que perpassa 

as ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a partir do 

diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a 

ancestralidade, o incentivo à produção individual e coletiva de conhecimentos e a 

inserção destes no SUS (BRASIL, 2013). 
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Em decorrência dos diferentes biomas existentes no Brasil, a ações/programas com 

plantas medicinais e fitoterapia no âmbito do SUS ocorrem de forma diferenciada, variando 

na oferta de produtos e serviços entre Estados e Municípios, com políticas e legislação 

específicas, assim como laboratórios de produção e “publicações para profissionais de saúde e 

população sobre uso racional desses produtos”, utilizados especificamente na Atenção Básica 

(BRASIL, 2012, p. 15-16). 

O principal instrumento que os orienta é a: PNPIC no SUS e a PNPMF. Neste 

contexto, estas políticas se convergem com a “Política Nacional de Saúde, de Atenção Básica, 

de Educação Permanente, de Assistência Farmacêutica, de Povos e Comunidades 

Tradicionais, de Biodiversidade e a Política Industrial Tecnológica e de Comercio Exterior”, 

resultando na melhora da saúde populacional, ampliando as opções terapêuticas aos usuários 

do SUS, no “uso sustentável da biodiversidade brasileira”, no “fortalecimento da agricultura 

familiar”, na “geração de emprego e renda, desenvolvimento industrial e tecnológico”, e na 

“inclusão social e regional” (BRASIL, 2012, p. 15-16). Com o propósito de realizar os 

objetivos destas políticas, o programa Farmácia Viva foi elaborado. O QUADRO 1 sintetiza 

os objetivos e motivações impulsionadores da implantação de ações/programas de fitoterapia 

na APS brasileira. 
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QUADRO 1 

Objetivos e motivações para implantação de ações/programas de fitoterapia na APS brasileira 

                                                                                                                              (Continua)      

Síntese esquematizada de motivações, objetivos e práticas das ações/programas de 

plantas medicinais na APS analisados 

Ações/programas com diversidade de 

saberes e práticas, mais voltados a 

atividades para a comunidade, com 

perspectiva educacional, social e ecológica 

(ambiental) 

 
 
 
 

Ações/programas com ênfase na 

prescrição profissional de 

medicamentos fitoterápicos e plantas 

medicinais cientificamente 

padronizadas 

Motivações Objetivos Motivações Objetivos 

Identificação 

botânica 

Orientar o uso de plantas 

aos profissionais e usuários 

Diversificar 

opções 

terapêuticas 

Dispensar 

medicamentos 

fitoterápicos 

manipulados e 

industrializados 

Desmedica-

mentalização 

Reduzir uso desnecessário 

de psicotrópicos 

Hortas caseiras 

para 

Prevenir 

terrenos 

baldios 

Prevenir animais 

peçonhentos e mosquitos 

Políticas 

públicas 

Estabelecer políticas 

públicas na área de 

preservação, pesquisa 

e 

Utilização de plantas 

medicinais 
Solidariedade e 

qualidade de 

vida 

Promover diálogo entre 

diferentes saberes e 

solidariedade 

 

 

 



39 

QUADRO 1 

Objetivos e motivações para implantação de ações/programas de fitoterapia na APS brasileira 

                                                                                                                             (Conclusão)      

Motivações Objetivos Motivações Objetivos 

Vínculo, 

humanização 

Estimular troca de 

experiências, vínculo  

 da equipe de saúde com 

comunidade 

Educação em 

saúde 

cientificista 

Orientar o uso 

“correto” das plantas 

Educação 

ambiental 

Estimular a educação 

ambiental 

Redução de 

custos 

Ofertar à população 

uma alternativa 

medicamentosa 

segura, eficaz e barata 
Agricultura 

familiar 

Incentivar agricultura 

familiar como forma de 

melhorar a qualidade de 

vida 

Interculturali-

dade 

Preservar a diversidade 

cultural brasileira 

 
 

Ações e Práticas na APS 

Reuniões com a comunidade, horto florestal 

para preservação de espécies em extinção, 

hortas (escolas, creches, unidades de saúde, 

entidades comunitárias em conjunto a ESF, 

caseira, em terrenos baldios), laboratório de 

manipulação de fórmulas populares, 

agricultura familiar, viveiro, adubo 

orgânico de reciclagem de lixo, orientações 

aos usuários e estímulo ao uso autônomo 

Farmácia de manipulação, palestras 

educativas, informativos, cartilhas 

para visitas domiciliares, banco de 

dados computadorizado, serviço de 

troca de informações com outros 

grupos que exerçam atividades afins, 

curso de noções de fitoterapia, hortos 

didáticos (identificação botânica para 

isolamento de compostos) 

   Fonte: Antonio & Colaboradores (2013, p. 622). 
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 O programa Farmácia Viva no SUS foi criado em 2010 e aprovado pela Portaria no 

886/GM/MS, sendo este amparado pela Portaria nº 971/GM/MS, de 3 de maio de 2006, a qual 

aprova a PNPIC e pelo Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006, o qual aprova a PNPMF e 

dá outras providências. Assim como, pela Interministerial nº 2.960, de 9 de dezembro de 

2008, a qual aprova o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e a Resolução 

nº 338, do Conselho Nacional de Saúde, de 6 de maio de 2004, a qual aprova a PNAF 

(BRASIL, 2010, p. 9-10; BRASIL, 2006). 

 O programa também foi criado, tendo em vista “a necessidade de ampliação da oferta 

de fitoterápicos e de plantas medicinais que atenda à demanda e às necessidades locais, 

respeitando a legislação pertinente às necessidades do SUS na área”. Neste contexto, os dois 

primeiros parágrafos do artigo primeiro instituem que:  

§ 1º A Farmácia viva, no contexto da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, 

deverá realizar todas as etapas, desde o cultivo, a coleta, o processamento, o 

armazenamento de plantas medicinais, a manipulação e a dispensação de 

preparações magistrais e oficinais de plantas medicinais e fitoterápicos. 

§ 2º Fica vedada a comercialização de plantas medicinais e fitoterápicos elaborados 

a partir das etapas mencionadas no parágrafo primeiro (BRASIL, 2006). 

 

 O segundo artigo determina a “regulamentação sanitária e ambiental específicas, a 

serem emanadas pelos órgãos regulamentadores afins” (BRASIL, 2006). 

 No condizente a implantação, diferentes experiências na promoção da fitoterapia e de 

plantas medicinais foram desenvolvidas entre diversos Estados e Municípios do Brasil.  

 O projeto de Farmácias Vivas começou a mais de 30 anos na Universidade Federal do 

Ceará, com o propósito de “promover a assistência social farmacêutica as comunidades”. Este 

foi elaborado considerando as recomendações da OMS, focando os cuidados primários em 

saúde, tendo em vista a dificuldade de acesso aos serviços de saúde da população nordestina, 

através da utilização de “plantas da flora local como único recurso terapêutico” (SANTOS & 

FONSECA, 2015, p. 1). 

 De acordo com Santos & Fonseca (2015, p. 3), o “município de Fortaleza foi um dos 

pioneiros no desenvolvimento de ações de fitoterapia na saúde publica e serviu de modelo, 

junto a outras experiências no País”, formulando diretrizes para “plantas medicinais e 

fitoterapia” na PNPIC. As atividades do programa foram iniciadas em 1991, possuindo como 

principal missão: 

[...] produzir fitoterápicos de qualidade com garantia de segurança e eficácia, a partir 

de plantas medicinais validadas, buscando oferecer opção terapêutica aos usuários 
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do sistema municipal de saúde, bem como desenvolver trabalhos educativos sobre o 

uso correto das plantas medicinais (SANTOS & FONSECA, 2015, p. 3). 

 

 Os principais objetivos contemplados neste programa consistem na: ampliação do 

acesso da população as plantas medicinais e fitoterápicos; produção de “fitoterápicos visando 

a atender a demanda da atenção básica, nas patologias passiveis de serem tratadas com plantas 

medicinais”; e no desenvolvimento de “ações educativas para a promoção do uso racional de 

plantas medicinais e fitoterápicos”. A “construção do setor de Plantas Medicinais, localizado 

no Horto Municipal Falconete Fialho” foi realizada em parceria com a Universidade Federal 

do Ceará, o qual doou matrizes das espécies medicinais. Para a viabilidade do projeto, se 

iniciou a etapa da sensibilização dos gestores municipais, seguidas da viabilização das formas 

farmacêuticas adequadas a administração pelos usuários, além da capacitação dos 

profissionais farmacêuticos e profissionais prescritores “em parceria com a Universidade 

Federal do Ceará, para atuarem nos serviços de fitoterapia da rede publica” (SANTOS & 

FONSECA, 2015, p. 3). 

A partir das espécies medicinais cultivadas, são produzidos em diferentes formas 

farmacêuticas 12 fitoterápicos – “xarope, tintura, elixir, pomada, creme, cápsula” - e três 

produtos farmacopeicos: pasta d’água simples e com enxofre, e pó antisséptico vaginal 

(SANTOS & FONSECA, 2015, p. 4). 

As diversas atividades realizadas em prol da “promoção do uso correto e racional de 

plantas medicinais e fitoterápicos” consistem na:  

[...] elaboração e distribuição de material técnico- cientifico (guia fitoterápico ou 

memento terapêutico, álbum seriado, manual ilustrado de Farmácia Viva); 

elaboração e distribuição de material informativo (cartazes, folderes e cartilhas), 

oficinas de preparações caseiras,palestras em comunidades, escolas, unidades de 

saúde, empresas etc.; e distribuição de mudas de plantas medicinais (SANTOS & 

FONSECA, 2015, p. 5). 

 
 Neste sentido, a implantação do programa de Farmácias Vivas nos municípios 

brasileiros contribui para a comunicação entre o conhecimento sobre a terapia a base de 

plantas medicinais e fitoterápicas, provenientes das comunidades tradicionais e o 

conhecimento científico, do qual os profissionais de saúde graduados são detentores. Colabora 

também para a ampliação das opções terapêuticas aos usuários do SUS, promovendo a 

inclusão social e regional. 
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4.3.2 A Educação Popular em Saúde 

 
 A trajetória da construção da Educação Popular em Saúde (EPS) se inicia na década de 

50, por meio do movimento de intelectuais latino-americanos, que através da aproximação do 

mundo popular, buscavam uma metodologia capaz de superar o modo autoritário de como as 

elites – de direita e esquerda – abordavam a população. Esta aproximação resultou na quebra 

de paradigmas e estereótipos em relação às classes populares, levando a descoberta da 

existência de “grandes movimentos de busca e enfrentamento de seus problemas e por muitas 

iniciativas de solidariedade” e da riqueza do saber que os permitia a superação das situações 

adversas vivenciadas em seu cotidiano (BRASIL. 2007, p. 31). 

 Entre estes intelectuais se encontrava Paulo Freire (1921-1997), o primeiro a 

sistematizar de forma elaborada as experiências acumuladas do movimento, culminando na 

elaboração de seu livro Pedagogia do Oprimido, escrito em 1966, o qual difundiu a Educação 

Popular por todo o mundo. A teorização da educação popular permitiu a difusão e o 

aperfeiçoamento, ajudando na organização de seus princípios de forma coerente, ajudando na 

definição do conceito de Educação Popular (BRASIL 2007, p. 31). 

 A formação da concepção de Educação Popular se conformou nas últimas décadas do 

século XX, entre os anos 60, até meados da década de 90 (VASCONCELOS & OLIVEIRA, 

2009, p. 138). 

 O movimento da Educação Popular sofreu um grande impacto com o Golpe Militar de 

1964, através da perseguição, prisão e exílio de muitos dos intelectuais e políticos que 

compactuavam com sua ideologia. Como resultado das experiências educativas concretizadas 

na América Latina ocorre à agregação “dos movimentos populares e de muitos grupos 

religiosos inspirados na linha renovadora surgida em Medellín e na Teologia da Libertação”. 

A participação da Igreja católica foi decisiva na busca da democratização na América Latina, 

assim como, o “surgimento – dentro das próprias organizações populares – de instâncias e 

formas de Educação Popular” (VASCONCELOS & OLIVEIRA, 2009, p. 138). 

Durante a década de 1970, o campo da saúde vivencia um contexto de emergência da 

Educação Popular, devido à falta de acesso da maioria da população aos precários serviços 

públicos, assim como, as péssimas condições de renda, moradia e alimentação. 

As organizações populares que conseguiam algum nível de organicidade 

apresentavam-se como focos de resistência social, além de representar coletivos de 

luta e mobilização contra a opressão política e o cerceamento das liberdades civis. 

Diante desta realidade foi desencadeado um processo de mobilização política 



43 

paralelo ao processo de resgate da cultura popular como afirmação desses sujeitos, 

demarcando a emergência de novos movimentos sociais (BRASIL, 2012, p. 6). 

 

 Atualmente, “a Secretaria Nacional de Articulação Social da Presidência da República 

apresenta a Educação Popular como referencial para a articulação das relações políticas do 

governo federal com os diferentes segmentos da sociedade civil” (BRASIL, 2012, p. 5), nos 

quais as experiências acumuladas relativas à Educação Popular são empregadas como 

instrumento de gestão de políticas sociais.  

 O processo de institucionalização vivenciado pela EPS nestes últimos anos tem se 

mostrado “para construção das bases políticas para a instituição do Comitê Nacional de 

Educação Popular em Saúde (CNEPS), que foi o espaço de apoio à sistematização e 

formulação Política Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS (PNEPS-SUS)”. Em 

destaque, as Tendas de Educação Popular em Saúde “tem desempenhado na socialização do 

referencial da EPS no SUS configuram-se como espaços estratégicos no contexto da Política 

de Educação Popular em Saúde” (BRASIL, 2012, p. 8-9). 

 Cada ser humano possui sua singularidade e necessita ser respeitado e compreendido 

de forma integral. Neste contexto, “toda ação tem uma dimensão educativa e pedagógica”, 

levando a reflexão “sobre os fundamentos que norteiam estas relações que se estabelecem no 

universo das nossas práticas cotidianas”(BRASIL, 2012, p. 124). 

 Um dos aspectos fundamentais para a EPS é a de como esta é compreendida pela 

sociedade. Como resultado das discussões ocorridas durante a “Conferência no II Seminário 

sobre Educação Social e Saúde no Contexto da Promoção da Saúde, realizado em agosto de 

2001 na Universidade de Brasília”, a EPS foi compreendida como “parte do modo de vida dos 

grupos sociais que criam e recriam uma cultura, difere de treinamento ou da simples 

transmissão de informações”. Portanto, se concretiza em um processo de formação de “um 

senso crítico que colabore para que os sujeitos entendam, comprometam-se, tenham 

capacidade em elaborar propostas, reivindiquem e transformem (-se)” (BRASIL, 2012, p. 

128). 

 A metodologia da EPS “busca traduzir conceitos abstratos em linguagem cotidiana, 

metáforas e símbolos” através de um “processo coletivo de produção e socialização do 

conhecimento”. Por conseguinte, este, buscando a transformação da realidade sócio-

econômico-político-cultural, capacita os sujeitos a leitura critica do universo no qual se 

encontra inserido (BRASIL, 2012, p. 128). 
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 Paulo Freire em seu livro, a “Pedagogia da Autonomia” destaca “a educação, 

especificidade humana, como um ato de intervenção no mundo”, se referindo à educação que: 

[...] tanto à que aspira a mudanças radicais na sociedade, no campo da economia, das 

relações humanas, da propriedade, do direito ao trabalho, à terra, à educação, à 

saúde, quanto a que, pelo contrário, reacionariamente pretende imobilizar a história 

e manter a ordem injusta (Freire, 1996, p. 109). 

 

 Neste contexto, “a intervenção com ênfase num aspecto do que noutro nos dividem em 

nossas opções em relação a cuja pureza nem sempre somos leais” (Freire, 1996, p. 109). A 

educação popular segue um caminho político-pedagógico que exige “o envolvimento e a co-

responsabilização de todos participantes, na construção, apropriação e multiplicação do 

conhecimento”. Este processo requer a constante reflexão se as intervenções propostas se 

encontram no âmbito da autonomia ou do autoritarismo (BRASIL, 2012, p. 128). 

 Portanto, os alicerces de construção da EPS estão embasados na “a partir da 

contraposição aos saberes e práticas autoritárias, distantes da realidade social e orientadas por 

uma cultura medicalizante imposta à população”, propondo o dialogo e o compartilhamento 

das ações das “práticas profissionais de saúde instituídas no SUS” (BRASIL, 2012, p. 10). 

 As práticas populares de cuidado, construídas tradicionalmente pelo saber popular, 

potencializam a “construção de processos de cuidado dialogados, participativos e 

humanizados” e abre caminhos para a construção de uma saúde que reconheça o ser humano 

em sua totalidade, que se comprometa a transformação da sociedade, combatendo as 

iniqüidades e visando a emancipação dos sujeitos. Isto ocorre devido à natureza dos valores e 

princípios contidos nas práticas populares, promovendo a autonomia do cidadão, referente à 

“sua condição de sujeito de direitos, autor de seus projetos de saúde e modos de andar a vida” 

(BRASIL, 2012, p. 10-11). 

As práticas populares de cuidado, enquanto práticas sociais ocorrem no encontro 

entre diferentes sujeitos e se identificam com uma postura mais integradora e 

holística que reconhece e legitima crenças, valores, conhecimentos, desejos e 

temores da população. Constituem-se por meio da apropriação e interpretação do 

mundo pelas classes populares, a partir da sua ancestralidade, de suas experiências e 

condições de vida, contemplando a escuta e o saber do outro na qual o sujeito é 

percebido em sua integralidade e pertencente a um determinado contexto 

sociocultural. Estas práticas são desenvolvidas por diversos atores em distintos 

espaços, desde o espaço familiar, comunitário e mesmo institucional. Entre os 

muitos exemplos das práticas populares de cuidado e de seus atores podem ser 

citados raizeiros, benzedeiros, erveiros, curandeiros, parteiras, práticas dos terreiros 

de matriz africana, indígenas dentre outros (BRASIL, 2012, p. 11). 

 
 Neste sentido, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS) visa a o 

diálogo entre os saberes técnico-científicos e empíricos populares, reconhecendo e dando 

visibilidade a estes atores historicamente ignorados nos “territórios pelos serviços de saúde 



45 

sem a pretensão de torná-los oficiais, nem tão poucos profissionalizá-los”, promovendo seu 

reconhecimento “junto à sociedade e aos serviços de saúde no SUS” (BRASIL, 2012, p. 11). 

 De acordo com Brasil (2012, p. 128) o compromisso da EPS é com os oprimidos, 

partindo do princípio da precedência de um saber parcial e fragmentado, dotado de 

capacidade, necessitando de reflexão sobre o que sabe e incorporando “o acúmulo teórico da 

prática social”. A EPS é, portanto, “um processo educativo permanente que tenta concretizar 

suas convicções, princípios e valores, respondendo adequadamente em cada conjuntura”. 

A ação política junto aos oprimidos tem de ser, no fundo, “ação cultural” para a 

liberdade, por isto mesmo, ação com eles. A sua dependência emocional, fruto da 

situação concreta de dominação em que se acham e que gera também a sua visão 

inautêntica do mundo, não pode ser aproveitada a não ser pelo opressor. Este é que 

se serve desta dependência para criar mais dependência. 

A ação libertadora, pelo contrário, reconhecendo esta dependência dos oprimidos 

como ponto vulnerável, deve tentar, através da reflexão e da ação, transformá-la em 

independência. Esta, porém, não é doação que uma liderança, por mais bem-

intencionada que seja, lhes faça. Não podemos esquecer que a libertação dos 

oprimidos é libertação de homens e não de “coisas”. Por isto, se não é autolibertação 

– ninguém se liberta sozinho -, também não é libertação de uns feita por outros 

(FREIRE, 1987, p. 53). 

 
 Na perspectiva da sociedade moderna, a construção do pensamento científico, 

principalmente na medicina, resultou no afastamento “do profissional de saúde em relação ao 

seu cliente, um "doente vivo" e com capacidade de fala, visto que a interlocução passou a ter 

um caráter secundário”. 

Os aparatos tecnológicos passaram a ter prioridade, em detrimento da relação 

interpessoal, provocando um distanciamento do sofrimento humano (origem 

histórica das práticas curativas), a desqualificação da pessoa doente e a valorização 

da doença. O resgate da integralidade do cliente, percebido como sujeito participante 

nas ações de saúde, implica o reconhecimento de sua subjetividade em interação 

com o profissional que o atende. Acolher o saber e o sentir do cliente, por meio de 

uma escuta ativa, é condição básica para um atendimento de qualidade (BRASIL, 

1998, p.4). 

 

 O estudo realizado demonstra as inúmeras brechas para aproximação entre universo 

cultural e de sentidos atribuídos pela população e o cuidado a ser construído no âmbito da 

Saúde da Família. A medicina tradicional por sua natureza cultural permeia por diferentes 

setores da sociedade, abrangendo diferentes níveis sociais. Desta realidade nasce um 

conhecimento intrínseco, arraigado e encontrado entre profissionais de saúde e usuários, 

porém, não explorado na prática profissional. 

 Embora a medicina tradicional possua espaço na prática da maioria dos profissionais 

de saúde da ESF de Heliópolis, esta prática se resume ao núcleo familiar ou a nível pessoal, 
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não sendo considerado como um conhecimento de potencial terapêutico relevante a ser 

discutido e aplicado na terapêutica do paciente.  

A defasagem na qualificação e capacitação técnica na área de plantas medicinais e 

fitoterápicos interfere diretamente na conduta profissional dos profissionais de saúde, 

resultando em comportamentos como os de reclusão e/ou omissão frente às demandas 

terapêuticas dos usuários. Estes fatores são potenciais geradores de rupturas na comunicação 

entre usuários e profissionais de saúde, carecendo então da construção de canais de 

comunicações pautados no reconhecimento da prática ativa da medicina tradicional por 

usuários, e da oferta de ferramentas de formação e qualificação destes profissionais na 

conduta cotidiana do cuidado dos pacientes. 
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5 METODO DO ESTUDO 

 

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Com o propósito de alcançar os resultados relacionados ao objetivo desta pesquisa, foi 

utilizada uma estratégia de ação em conjunto com o PSF Heliópolis I, II e III, adotando a 

metodologia de estudo qualitativa de base etnográfica. 

 De acordo com Minayo (2001, p.14), na pesquisa qualitativa são trabalhados um 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, correspondendo a 

um espaço aprofundado das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis.  

 Segundo Gerhardt &Silveira(2009, p. 41) a pesquisa etnográfica pode ser 

compreendida como estudo de um povo ou grupo, possuindo características específicas: 

- o uso da observação participante, da entrevista intensiva e da análise de 

documentos; 

- a interação entre pesquisador e o objeto pesquisado; 

- a flexibilidade para modificar os rumos da pesquisa; 

- a ênfase no processo, e não nos resultados finais; 

- a visão dos sujeitos pesquisados sobre suas experiências; 

- a não intervenção do pesquisador sobre o ambiente pesquisado; 

- a variação do período, que pode ser de semanas, de meses e até de anos; 

- a coleta dos dados descritivos, transcritos literalmente para utilização no relatório. 

 

 Clifford (2008, p. 34-35) descreve a “experiência” etnográfica como a “construção de 

um mundo comum de significados, a partir de estilos intuitivos de sentimento, percepção e 

inferências”. O autor ressalta que esta atividade utiliza “pistas, traços, gestos e resto de 

sentimento antes de desenvolver interpretações estáveis”. 

  De acordo com Geertz (2008, p.4), do ponto de vista da antropologia, o conceito de 

cultura se alinha ao pensamento de Max Weber, entendendo que a cultura é composta por 

teias de significados construídas pelo próprio homem e a sua análise, sendo, portanto uma 

ciência interpretativa em busca de significados. Neste sentido, a contribuição do 

operacionalismo como dogma metodológico consiste em primeiramente olhar o que os 

praticantes da ciência fazem para sua posterior compreensão. Portanto, na antropologia, a 

etnografia consiste no que os praticantes fazem, assim como, a compreensão da prática 

etnográfica está intrinsecamente ligada ao entendimento da analise antropológica como forma 

de conhecimento. 
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A prática da etnografia é definida pelo tipo de esforço intelectual a qual representa: um 

risco elaborado para descrição densa e, para isso se utiliza do estabelecimento de relações, 

seleção de informantes, transcrição de textos, levantamento de genealogias, mapeamento de 

campos, preservação de diário, entre outros. Geertz (2008, p. 5), partindo do ponto de vista da 

lógica, ressalta a importância da observação das complexidades comportamentais, na qual um 

mesmo gesto pode ter diferentes significados, ou mesmo serem passíveis de manipulação, de 

acordo com a intenção dos envolvidos. Portanto, se estabelece uma diferença conceitual entre 

“descrição superficial” e “descrição densa”, na qual, a primeira é composta “do que o 

ensaiador está fazendo”, e a última, “do que ele está fazendo”. Assim, na descrição densa se 

encontra o objeto da etnografia: 

Uma hierarquia estratificada de estruturas significantes em termos das quais os 

tiques nervosos, as piscadelas, as imitações, os ensaios das imitações são 

produzidos, percebidos e interpretados, e sem as quais eles de fato não existiriam 

(nem mesmo as formas zero de tiques nervosos as quais, como categoria cultural, 

são tanto não-piscadelas como as piscadelas são não-tiques), não importa o que 

alguém fizesse ou não com sua própria pálpebra (GEERTZ, 2008, p.5). 

 

 Para os autores, análise etnográfica consiste então na escolha entre as estruturas de 

significação. Geralmente, o etnógrafo enfrenta uma multiplicidade de estruturas conceituais 

complexas, necessitando primeiramente sua apreensão, para posterior apresentação. 

Procedimento este necessário em todos os níveis de atividade de seu trabalho de campo: na 

entrevista de informantes, na observação de rituais, na dedução dos termos de parentesco, na 

delimitação das linhas de propriedade, no exercício de senso doméstico, na escrita do diário, 

entre outros. A etnografia, portanto, busca tentar ler sinais não convencionais, fundamentados 

em exemplos transitórios de comportamento modelado (GEERTZ, 2008, p.7). 

 Neste sentido, a “cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos 

casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; 

ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível”, ou seja, 

descrito com densidade (GEERTZ & CLIFFORD, 2008, p. 10). 

 Assim, a interpretação antropológica consiste em “traçar a curva de um discurso 

social: fixá-lo numa forma inspecionável”. Portanto, o etnógrafo “inscreve”, registra e analisa 

o discurso social: ele o anota. Neste processo, transforma o acontecimento passado em um 

relato inscrito, o qual pode ser novamente consultado. Neste sentido, a inscrição e 

compreensão deste discurso social ocorrem apenas no âmbito da pequena parte fornecida por 

nossos informantes (GEERTZ, 2008, p. 10-14). 

 A descrição etnográfica apresenta quatro características: “ela é interpretativa; o que ela 

interpreta é o fluxo do discurso social”; a “interpretação envolvida consiste em tentar salvar o 
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“dito” num discurso da sua possibilidade de extinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis” e, 

ela é microscópica (GEERTZ, 2008, p. 15). 

 A natureza microscópica da etnografia apresenta um problema metodológico crítico, o 

qual deverá se solucionado através da “compreensão de que as ações sociais são comentários 

a respeito de mais do que elas mesmas; de que, de onde vem uma interpretação não determina 

para ode ela poderá se impelida a ir”. Portanto, pequenos fatos podem se relacionar a grandes 

temas (GEERTZ, 2008, p. 17). 

 Entretanto, para a compreensão e interpretação do conflito social, ocorre a necessidade 

do entendimento da dinâmica de funcionamento das formas culturais, as quais são 

pressionadas por “situações não-usuais ou intenções não-habituais de operar de formas não-

usuais” (GEERTZ, 2008, p. 21). 

 Neste contexto, a identificação e seleção de interlocutores chaves, atores sociais 

inseridos no contexto cultural local, impulsionam o processo de compreensão da dinâmica 

local. 

 A pesquisa foi apoiada na aplicação de Roteiros de entrevistas em profissionais e 

usuários da ESF de Heliópolis, seguindo as seguintes etapas: a) seleção de amostra 

intencional, por meio de interlocutores chaves; b) coleta e c) análise dos resultados, aos quais 

serão detalhados a seguir. 

 

 
5.1.1 Seleção de amostras 

 

A amostra de profissionais e usuários atendidos no PSF Heliópolis I, II, III foi baseada 

na aproximação de análise de cenário, a partir dos seguintes critérios de seleção: para 

profissionais, ser atuante na ESF; e para usuários, ser declaradamente usuário de 

medicamentos fitoterápicos e/ou de plantas medicinais.Foram entrevistados (08) oito 

profissionais e (6) seis usuários. 
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5.1.2 Procedimento de Coleta de dados 

 

 O processo da pesquisa qualitativa é dinâmico funcionando em esquema de 

retroalimentação constante, no qual, “a Coleta de Dados num instante deixa de ser tal e é 

Análise de Dados, e esta, em seguida, é veículo para nova busca de informações”. No relativo 

ao sujeito numa entrevista, suas idéias devem ser analisadas e interpretadas, permitindo em 

alguns casos, “recomendar novos encontros com outras pessoas ou a mesma, para explorar 

aprofundadamente o mesmo assunto ou outros tópicos que se consideram importantes para o 

esclarecimento do problema inicial que originou o estudo” (TRIVIÑOS, 1987, p. 137).  

 

 O procedimento de coleta de dados de profissionais e usuários foi realizado da 

seguinte forma: 

a. As entrevistas ocorreram por “captação ativa” em sala de espera e/ou por meio 

de Agentes de Saúde como interlocutores chave. A primeira entrevista foi 

realizada com os agentes de saúde, a fim de mapear de forma otimizada o 

campo de entrevistados e qualificá-los como interlocutores-chave. A 

abordagem foi realizada de forma direta, utilizando o seguinte texto: “Sou 

xxxx, estou fazendo um estudo sobre plantas medicinais e fitoterápicos. Você 

poderia/gostaria de conversar comigo sobre este tema?”. A previsão foi de 

cinco idas a sala de espera em horários combinados com as Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS).  

b. Os usuários foram convidados a participar do trabalho de pesquisa no 

momento de espera de atendimento na Unidade de Saúde e por meio de convite 

de ACS, interlocutores-chave do estudo. 

c. Os profissionais foram convidados a participar do trabalho de pesquisa como 

abordagem direta por convite. 

d. Os Roteiros Semi-estruturados de Entrevistas possuem perguntas baseadas em 

aspectos validados da literatura, disponível em documento no APENDICE – A 

e APENDICE – B.Tomamos como base os roteiros publicados por 

(TOMAZZONI, 2004), embora as narrativas livres tenham sido privilegiadas.  

e. As entrevistas foram gravadas e transcritas, acompanhadas da formulação e 

registro em diário de campo das observações e atividades desenvolvidas. 
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5.2 CENÁRIO/ LOCAL 

 

 O município de Belford Roxo foi emancipado no ano de 1993, sendo este pertencente 

à Microrregião do Rio de Janeiro e Mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro. Em 2010 

apresentava o IDH (Índice do Desenvolvimento Humano) Médio entre 0,600 e 0,699(ATLAS 

DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2015).A FIG. 1 destaca a localização do município 

de BR no interior do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 

FIGURA 1 - Mapa do Município de Belford Roxo com destaque do bairro Heliópolis 

(adaptado). 

Fonte: Wikipédia (2015). Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Belford_Roxo#mediaviewer/File:RiodeJaneiro_Municip_Belfor

dRoxo.svg>; <https://plus.google.com/103691908968518663072/posts>. 
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No município de Belford Roxo, existem em funcionamento diferentes iniciativas na 

área da saúde em âmbito municipal e até mesmo estadual. Encontramos no município, UBS, 

Além de Postos de Saúde, USF, o AMA (Assistência Médica Ambulatorial), ESF (Estratégia 

de Saúde da Família) e o PSF (Programas de Saúde da Família). Originalmente, a ESF de 

Heliópolis foi inaugurada como USF, sendo posteriormente colocado na categoria de PSF, 

agregando três áreas ao seu entorno. O mapa contendo a localização da ESF Heliópolis se 

encontra na FIG. 2. A FIG. 3 destaca a entrada da ESF de Heliópolis e a FIG. 4 a estrutura 

na parte interna. A FIG.5 destaca o quadro disponível na sala de espera da Unidade de Saúde 

contendo um mapa de cobertura da Estratégia de Saúde da Família Heliópolis. 

 

FIGURA 3 - Mapa contendo a localização da ESF de Heliópolis, no município de Belford 

Roxo, Rio de Janeiro (Adaptado) 

Fonte: Googlemaps (2015). Disponível em:                            

<https://www.google.com.br/maps/@-22.7410288,-43.415178,19z>;     <http://smsdc-psf-

vilaalianca-equipealianca.blogspot.com.br/p/saude-da-familia.html>. 
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FIGURA 3 – Imagem frontal da ESF de Heliópolis, no município de Belford Roxo, Rio de 

Janeiro. 

Fonte: Googlemaps (2015). Disponível em:<https://www.google.com.br/maps>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Imagens do interior da ESF 

a) Consultórios médicos 

b) Sala de vacina e farmácia (da direita para esquerda) 

c) Sala de controle epidemiológico (à esquerda) 

d) Sala de espera 

e) Caixa de sugestões 

f) Porta de entrada da sala de espera 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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FIGURA 5 – Imagem do quadro disponível na sala de espera da Unidade de Saúde  

a) Mapa de cobertura da Estratégia de Saúde da Família Heliópolis 

b) Divisão da cobertura do território entre as Equipes de Saúde I, II e III 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

De acordo com o censo do IBGE, o município de Belford Roxo apresentava em 2009 

uma população de 501.544 habitantes, possuindo 68,92% da população total entre 15 e 64 

anos, 24,9% com menos de 15 anos e 6,18% maiores de 65 anos.Entre 1991 e 2000, a taxa de 

urbanização do município passou de 99,96% para 100,00% (DATASUS, 2015). 
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De acordo com as informações do DATASUS, o crescimento da renda per capita 

média de BR entre os anos de 1991 a 2010: 

A renda per capita média de Belford Roxo cresceu 80,95% nas últimas duas décadas, 

passando de R$ 271,63, em 1991, para R$ 378,74, em 2000, e para R$ 491,51, em 

2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 3,17%. A 

taxa média anual de 3,76%, entre 1991 e 2000, e 2,64%, entre 2000 e 2010. A 

proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 

140,00 (a preços de agosto 2010), passou de 33,62%, e, 1991, para 20,88%, em 2000, 

e para 11,55%, em 2010. A evolução da desigualdade nesses dois períodos pode ser 

descrita através do Índice Gini (DATASUS, 2015).2 

  

Em relação ao saneamento básico, em 2000, o município apresentava 52,8% de 

proporção de moradores com acesso a rede geral de esgoto ou pluvial, 25,5% com acesso a 

fossa séptica, 4,5% utilizando a fossa rudimentar, 13,9% por meio de vala com prevalência de 

1,2% de habitantes sem acesso a instalação sanitária. 

 De acordo com os resultados de pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil sobre o 

esgotamento sanitário inadequado e impacto na saúde da população em 81 municípios 

brasileiros com mais de 300 mil habitantes, o município de Belford Roxo aparece ocupando o 

2º lugar entre os municípios com a maior participação de pobres em sua população; com 

maiores custos de internação por enfermidade e endemias; o baixo índice de atendimento por 

coleta de esgoto; e com as piores coberturas de esgoto entre 2003 e 2008 (TRATA BRASIL, 

2010, p. 8-15).  

O impacto na saúde da população é traduzido no aumento da mortalidade nestes 

locais. Em 2008, o coeficiente de mortalidade por 100.000 mil habitantes ocasionados 

doenças cerebrovasculares (54,8), diabetes mellitus (52,1) e infarto agudo do miocárdio (42,9) 

foram as que apresentaram maiores freqüências. Destacamos também as mortes por agressões 

(51,7). 

 Em 2009, o município de Belford Roxo apresentava uma totalidade de 106 

estabelecimentos de saúde, se dividindo em 58 públicos e 48 privados, funcionando sem a 

existência de uma Central de Regulação de Serviços de Saúde. Em relação oferta de leitos de 

internação pelo SUS, consistia em 0,7 por mil habitantes. 

 Analisando os indicadores da Atenção Básica no município de Belford Roxo entre 

2004 e 2009 se observa um aumento na porcentagem total de população coberta pelos 

                                                 
2 É em instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os 

rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação 

de total  igualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda renda do lugar (WOH, 2014). 
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programas do PACS e o PSF, passando de (22,4%) em 2004, para (32,2%) em 2009. Embora 

este aumento tenha ocorrido não se observa uma melhora na média mensal de visitas por 

famílias em ambos os programas, ficando com a média de visitas (0,08) estagnada entre o 

período de 2004 e 2009 (DATASUS, 2015). 

 O município de Belford Roxo conta com 125 tipos de estabelecimentos de saúde, 

dentre ele, 9 Estabelecimentos de saúde por tipo de unidade de serviço de apoio de diagnose e 

terapia, 12 policlínicas, 2 Hospitais Gerais, 3 Hospitais especializados, 20 consultórios e 31 

centros de saúde ou unidades básicas de saúde. No tangente ao quadro de profissionais de 

saúde, em 2010, foram registrados o número de 181 Enfermeiros e auxiliar de enfermagem, 

702 médicos, 17 médicos de família e 102 dentistas (FUNDAÇÃO CIDE, 2010). 

 Atualmente, nenhum programa de incentivo ao uso de plantas medicinais e 

fitoterápicos está implantado no município, ocorrendo o uso deste tipo de terapia por via 

informal entre usuários e profissionais de saúde. 

  

 

5.2.1 Local e Período de Coleta de Dados 

 

 O estudo foi realizado na ESF de Heliópolis, localizada na Praça de Heliópolis, e 

pertencente ao município de Belford Roxo do Estado do Rio de Janeiro.  

A escolha desta Unidade de Saúde como objeto de pesquisa decorre do prévio 

conhecimento da pesquisadora da localidade na qual este se encontra inserido, permitindo a 

mesma um percepção dos dilemas e desafios enfrentados pela comunidade no entorno da 

unidade de saúde. Este prévio conhecimento decorreu do contato diário com pacientes desta 

unidade de saúde por meio do exercício profissional da atenção farmacêutica em uma 

Drogaria Comercial alocada na Praça de Heliópolis.  Em conseqüência, algumas questões 

relativas à como se dá o uso cultural de plantas medicinais e fitoterápicos na comunidade 

foram surgindo, sendo este objeto de inquietação a pesquisadora, culminando na escolha da 

referida unidade de saúde na pesquisa deste trabalho. 
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5.3 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

 Nesse estudo foi respeitada foi respeitada a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 

2012, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 2012).  

O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil, tendo como número de 

registro, CAAE: 54929216.0.0000.5284, e posteriormente obteve aprovação do conselho de 

ética, CEP: 20.071-001, alusivo ao Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

elaborado e previamente apresentado aos entrevistados. 

Todos os sujeitos foram previamente esclarecidos a respeito do conteúdo e objetivo 

das entrevistas e assinaram o TCLE (Apêndice E). 

 

 
5.3.1 Análise dos resultados 

  

 A fase da análise na pesquisa qualitativa, embora seja de natureza distinta, poderá 

ocorrer, concomitantemente, durante a fase de coleta de dados (GIL, 2008, p. 68). 

 Em termos de procedimentos gerais utilizados na análise em pesquisa qualitativa, a 

categorização possui significativa importância, principalmente por seu emprego no 

estabelecimento de classificações, isto é, no agrupamento de “elementos, idéias ou expressões 

em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso” (GIL, 2008, p. 70). 

 Neste estudo, as entrevistas foram transcritas e analisadas por grupos temáticos. A 

categorização e analise do conteúdo foram construídas a partir das questões norteadoras e dos 

objetivos do estudo.  

Os dois principais eixos temáticos desta pesquisa consistem na: análise dos fatores 

sociais, culturais e econômicos, que possam interferir na escolha e uso de fitoterápico e de 

plantas medicinais e, na análise dos conhecimentos e práticas de profissionais e usuários da 

rede de atenção básica sobre plantas medicinais e fitoterápicos, tendo como campo de estudo 

a ESF de Heliópolis. 
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6 ANÁLISE 

 

 Os resultados obtidos neste estudo foram apresentados, avaliados e interpretados com 

base na estrutura metodológica proposta neste trabalho. 

 A apresentação dos resultados iniciará por meio da exposição dos dados obtidos na 

pesquisa de campo e então serão confrontadas com as informações disponíveis na literatura 

e/ou publicações científicas. 

 

6.1 CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS SOBRE 

PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS EM NÍVEL ATENÇÃO PRIMÁRIA, 

DESENVOLVIDOS PELAS EQUIPES DA ESF NO PSF HELIÓPOLIS I, II, III EM 

BELFORD ROXO 

 

 Uma breve caracterização dos entrevistados foi feita antes da apresentação e discussão 

dos resultados. 

 

6.1.1 Perfil dos entrevistados 

 

 Os indivíduos entrevistados se dividem em dois subgrupos: usuários e profissionais de 

saúde. 

 Os usuários apresentavam idade entre 30 e 73 anos, com baixo índice de escolaridade, 

com exceção de dois entrevistados com ensino médio incompleto. A maioria dos 

entrevistados declarou ser de religião evangélica. 

 Os profissionais de saúde apresentavam a idade entre 30 e 45 anos, e a maioria dos 

profissionais tinham o ensino superior completo, exceto dois entrevistados com o curso de 

pós-graduação. 

 Todos os profissionais de saúde trabalham em horário integral. Os ACS possuem seu 

vínculo empregatício por meio de contrato, sem concurso pela Secretaria Municipal de Saúde. 

No QUADRO 2 e QUADRO  3 incluídos abaixo estão descritos o perfil de cada usuário e 

profissional de saúde entrevistado no estudo. 
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QUADRO 2 

Perfil dos usuários entrevistados (nomes fictícios) 

 

Pseudônimo Sexo: Idade: Escolaridade: 

 

Profissão: 

 

Religião: Tempo que 

reside na 

comunidade 

N° família 

 

Margarida Feminino 60 anos Ensino Fundamental 

incompleto 

Do lar Católica 60 anos 4 pessoas 

Érica Feminino 63 anos Ensino Fundamental 

incompleto 

Aposentada 

(Serviços 

Gerais) 

Evangélica +/- 30 anos 9 pessoas 

Gardênia Feminino 55 anos Ensino Fundamental 

incompleto 

Doméstica Evangélica 50 anos 4 pessoas 

Madressilva Feminino 31 anos Ensino Médio completo Atendente Nenhuma 30 anos 2 pessoas 

Sálvia Masculino 30 anos Ensino Médio incompleto Serralheiro Evangélico 30 anos 2 pessoas 

Begônia Feminino 62 anos Ensino Médio completo Podóloga Evangélica 31 anos 2 pessoas 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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QUADRO 3 

Perfil dos Profissionais de Saúde entrevistados (nomes fictícios) 

 

Pseudônimo Sexo: Idade: Escolaridade: 

 

Profissão: 

 

Tempo de trabalho 

no PSF 

Calêndula Feminino 

 

45 anos 

 

Ensino Médio completo ACS 11 anos 

Zulu Feminino 39 anos Ensino superior com Pós graduação Enfermeira 11 anos 

Camélia Feminino 23 anos Ensino Superior Completo Enfermeira 3 anos 

Gérbera Feminino 44 anos Ensino superior com Pós graduação Fonodióloga 1 e 3 meses 

Crisântemo Feminino 30 anos Ensino superior completo Médica 8 meses 

Íris Feminino 34 anos Ensino Superior completo Médica 5 meses 

Girassol Feminino 37 anos Ensino superior com Pós graduação Dentista 2 anos neste PSF 

11 anos no 

município 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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6.1.2 Matriz Geral de análise 

 

Com o propósito de analisar os resultados obtidos nas entrevistas realizadas com 

os usuários e profissionais de saúde, foi elaborada uma matriz geral de análise exposta a 

seguir no QUADRO 4. Neste processo também foram consideradas as questões 

norteadoras e os objetivos propostos na pesquisa. A construção desta matriz possibilitou 

a organização das questões percebidas durante a pesquisa de campo, contemplando as 

categorias, as subcategorias com suas variáveis. 

No decorrer da instituição dos diálogos no campo de pesquisa, foram imergindo 

às temáticas centrais, as quais colaboraram na delimitação dos itens de análise. 

 Os resultados foram apresentados e discutidos com enfoque nos principais 

grupos abordados na pesquisa (usuários e profissionais de saúde) seguidos de uma 

posterior análise da convergência e/ou divergência entre crenças, ideais e práticas 

sustentadas pelos diferentes atores.  
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QUADRO 4 

Matriz Geral de Análise 

                                                                                                                                                                                  (Continua) 

PLANTAS MEDICINAIS  

CATEGORIA 1: USO 

SUBCATEGORIA: VARIÁVEIS 

MOTIVAÇÕES  

(Porque usa?) 

 

Culturais,ideológicas, 

financeiras,religiosas, entre outras. 

 

 

 

CULTURAL   

 Muita química 

Percepções sobre as reações adversas dos medicamentos industrializados  

 A planta só faz bem 

 Tomar qualquer dosagem não faz mal 

Ausência de risco no uso da planta (incluir questão da dose e concentração) 

 Planta medicinal é melhor que comprimido 

Uso da planta como estilo de vida 

SOCIO-CULTURAL 

 Planta é boa e faz efeito 

Reconhecimento do efeito da planta 

 A mulher que ensina 

Papel central da mulher na manutenção do conhecimento (cuidado, saúde da 
família) 



64 

QUADRO 4 

Matriz Geral de Análise 

                                                                                                                                                                                   (Continua) 

PLANTAS MEDICINAIS  

CATEGORIA 1: USO 

SUBCATEGORIA: VARIÁVEIS 

MOTIVAÇÕES  

(Porque usa?) 

 

Culturais,ideológicas, 

financeiras,religiosas, entre outras. 

 

 

 

ECONOMICO   

 Uso da planta entre o período de espera de consulta 

 A gente evita ao máximo a farmácia 

Uso prioritário da planta como opção terapêutica frente ao industrializado por 

questão do preço do medicamento 

 Se dependesse dos médicos a gente já tinha morrido  

 Planta medicinal sai mais barato 
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QUADRO 4 

Matriz Geral de Análise 

                                                                                                                                                                                   (Continua) 

PLANTAS MEDICINAIS  

 

CATEGORIA 1: USO 

 

SUBCATEGORIA: 

VARIÁVEIS 

 

ORIGEM DA INFORMAÇÃO: 

 

Indicação clínica e forma 

farmacêutica    

 

 (Para o que usa e como usa?) 

 (Aprendeu com quem?) 

 

 Tabela plantas utilizadas/ uso tradicional/ uso da literatura 

 Família como principal fonte de informação: mãe e avó 

 Predomínio da informação oral frente à literatura escrita 

 Amigos e vizinhos usuários de plantas medicinais como fonte secundária 

 Profissional médico em tempos antigos apontados como conhecedor da terapia com 

plantas medicinais 

 Como a unidade de saúde poderia ser reconhecida atualmente como fonte de 

informação sobre o uso correto das plantas medicinais e como os profissionais 

podem ser referencia de fonte de informação para os usuários 
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QUADRO 4 

Matriz Geral de Análise 

                                                                                                                                                                                   (Continua) 

PLANTAS MEDICINAIS  

CATEGORIA 1: USO 

SUBCATEGORIA: VARIÁVEIS 

ACESSO A PLANTAS 

MEDICINAIS 
 Cuido da planta para ter remédio 

Plantio em casa 

 O quintal do vizinho 

 É um perigo! 

Os ervanários – qualidade da planta adquirida 
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QUADRO 4 

Matriz Geral de Análise 

 
    (Continua) 

PLANTAS MEDICINAIS 

 

CATEGORIA 2: COMUNICAÇÃO 

 

SUBCATEGORIA: 

1. RELATOS DO USO AO 

PROFISSIONAL DE 

SAÚDE         

 

(Usuário informa o uso?) 

 

 Não perguntam sobre o uso 

 Desconhecimento sobre as plantas medicinais 

 Ausência de capacidade em lidar com o tema frente aos pacientes 

 Reconhecem ou suspeitam da utilização do usuário 

 Declaram interesse em aprender sobre a temática 
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QUADRO 4 

Matriz Geral de Análise 

  
    (Continua) 

PLANTAS MEDICINAIS 

 

CATEGORIA 2: COMUNICAÇÃO 

 

SUBCATEGORIA: 

2. ELO ENTRE PROFISSIONAL 

DE SAÚDE E PACIENTE      

CONFIANÇA 

 Nem toco no assunto 

 Eles não sabem explicar 

 Médico não, né? 

 Mas eu me dou bem doutora 

Existe a confiança para 

relatar o uso?  

 

 

 

O relato é relevante? 

RELEVANCIA 

Falo e ficam quietos 
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QUADRO 4 

Matriz Geral de Análise 

 
    (Continua) 

PLANTAS MEDICINAIS 

CATEGORIA 2: COMUNICAÇÃO 

SUBCATEGORIA: 

3. QUESTIONAMENTO DO 

USO AO USUÁRIO        

(Profissional de saúde 

investiga se existe o uso?) 

 

 Hoje em dia não dão, antigamente dava mais (usuário) 

 Se algum tratamento com planta (profissionais de saúde) 

 Não melhorei 

CATEGORIA 3: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

SUBCATEGORIA: HABILIDADES 

  

1. NÍVEL DE 

CONHECIMENTO   

(O que sabe sobre a 

terapia?) 

 Não sabe nada 

 Acadêmico 

 Cultura popular 
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QUADRO 4 

Matriz Geral de Análise 

 
    (Continua) 

PLANTAS MEDICINAIS 

 

CATEGORIA 3: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

SUBCATEGORIA: HABILIDADES 

  

2. CAPACIDADE DE 

INSTRUÇÃO AO 

USUÁRIO 

 Não orienta 

 Quando eles fazem uso, eles já falam (profissionais de saúde) 

 Se melhorar mantém. Se piorar suspende (profissionais de saúde) 

 Eles indicam para a gente (ACS) 

3. SEGURANÇA NA 

INDICAÇÃO DO USO 

 Conhecimento sobre as atribuições legais (legislação) 

 Conhecimento e domínio da terapia 

4. CARÊNCIA 

EDUCACIONAL 

 Conhecimento dos materiais didáticos disponíveis pelo Ministério da Saúde 

 Conhecimento do PNPMF 

 Necessidade de aperfeiçoamento profissional 
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QUADRO 4 

Matriz Geral de Análise 

 
    (Continua) 

PLANTAS MEDICINAIS 

 

CATEGORIA 3: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

SUBCATEGORIA: HABILIDADES 

5. INTERESSE NA 

IMPLANTAÇÃO DO 

PROGRAMA? 

 Percepções dos usuários 

 Percepções dos profissionais de saúde 

 Potenciais benefícios 

 

CATEGORIA 4: O AGENTE DE SAÚDE 

SUBCATEGORIA:DIÁRIOS DE CAMPO 

 Como construir uma rede diálogo 

 Como as ACS são mais consumidoras das informações de plantas medicinais do que reprodutoras de saúde 

 Falta do reconhecimento do uso da planta medicinal, como parte integrante do cuidado da saúde 

 Falta de contrapartida dos profissionais de saúde a fim de elucidar o uso de plantas medicinais como parte do cuidado 

 Dissonâncias na percepção do uso entre usuários e profissionais de saúde  
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QUADRO 4 

Matriz Geral de Análise 

 
 (Conclusão) 

PLANTAS MEDICINAIS 

 

RECOMENDAÇÕES 

 Implantação do programa de fitoterapia 

 Capacitação dos profissionais de saúde a fim de criar canais de diálogo entre profissionais de saúde e usuários 

 Importância do profissional farmacêutico na capacitação dos profissionais atuantes no PSF 

FITOTERÁPICOS 

 

CATEGORIA 1: CONHECIMENTO SOBRE FITOTERÁPICOS 

 

CATEGORIA 2: PERCEPÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

7.1 CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE SOBRE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS 

  

7.1.1 Motivações Culturais, econômicas e sócio-econômicas 

 

As motivações pessoais para o uso de plantas medicinais no contexto de nossa 

sociedade atual, provida de tecnologia na produção e pesquisa de medicamentos 

industrializados, possuem implicações que transcendem a questões exclusivamente 

culturais, sociais ou econômicas, direcionadas a busca da melhoria da qualidade de vida.  

O adoecimento e a busca da minimização das enfermidades são integrantes 

naturais no cotidiano dos seres humanos, incorrendo na constante busca de terapias e 

cuidados que proporcionem menor sofrimento nos processos de morbidade. Nos papéis 

sociais exercidos pelo exposto à doença e do outro que deve retirá-lo deste estado é que 

operam as práticas médicas. Estas relações são historicamente herdadas e transmitidas, 

dotadas de significados por meio dos quais “os homens comunicam, perpetuam e 

desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida”. No entanto, a 

opção econômica por processos sociais mais rentáveis e reconhecidos por meio do 

investimento na produção de novos instrumentos de diagnose no seio das sociedades 

complexas, representa o avanço na ruptura destas relações (BARROS, 2000, p.47-48). 

De acordo com Barros (2000, p.48), em determinados grupos populacionais, a 

globalização tem contribuído para a ruptura da prática médica biomédica por meio da 

importação de modelos médicos orientais ou mesmo ocidentais baseados em uma noção 

holística do cuidado e do saber. 

 A adoção da terapia com plantas medicinais como prática de cuidado com a 

saúde perpassa por quesitos exclusivos do trato da doença em si. Engloba conceitos e 

signos conectados ao estilo de vida adotado pelo sujeito em questão. 
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7.1.2 Planta medicinal é melhor que comprimido: Uso da planta como estilo de 

vida 

  

 Hoeffel et al. (2011, p.6) destaca que nas culturas tradicionais os conceitos de 

saúde e bem-estar não são baseados apenas na ausência da doença. A saúde é 

considerada um “estado de equilíbrio espiritual, de convivência comunitária e 

ecológica”, ajudando a elucidar a inserção de remédios tanto para cura física, quanto 

para a manutenção, melhoria e fortificação do bem-estar. Neste sentido, a efetividade 

das plantas e medicamentos atua em função tanto da ação farmacológica, quanto no 

significado cultural a eles atribuído. 

 Os sujeitos da pesquisa quando questionados sobre o principal motivo para o uso 

de plantas medicinais no trato da saúde, denominaram a terapia com plantas medicinais 

como escolha “saudável” e “natural”, ocorrendo estas falas entre os distintos grupos: 

usuários e profissionais de saúde.  

“[...] a gente faz e segundo que é saudável, eu podendo usar um remédio 

natural [...]”. (BEGÔNIA, usuária) 

“[...] eu sou alérgica a tudo quanto é tipo de remédio, então quando eu, pelo 

menos eu, não posso ficar tomando qualquer tipo de medicação, então eu 

parto logo pra coisas medicinais, suco de Inhame pra Chikungunya, tô com 

uma feridinha ou alguma coisa na boca eu já faço um bochechinho com um 

pouquinho de Saião entendeu, pra ajudar, pra não ficar fazendo uso de 

medicamento porque também não posso, né. Todo mundo, desde a época dos 

índios é isso ai, do jeito que a gente se trata, enfim, melhora e acredito 

também que é, dos avós, vem dos pais e vai passando, é o conhecimento que 

eu tenho”. (GIRASSOL, dentista) 

A alusão da medicação de origem alopática industrializada como algo a ser 

evitado fundamentado na dualidade de seus efeitos é também presente nos dois grupos 

escutados. As falas a seguir exemplificam esta afirmação: 

“Não, eu prefiro, porque se for boa pra aquilo que eu tô sentindo, eu prefiro 

medicinal do que comprimido, essas coisas prescrita por médico.”. 

(MARGARIDA, usuária)  

 

“É, eu tenho mais medo do remédio da farmácia do que da planta 

medicinal”. (MADRESSILVA, Usuária) 

 

“[...] porque assim, remédio tem aquela coisa né, faz pra uma coisa e às 

vezes você tá num medicamento igual o antibiótico né, vai melhorar mas vai 

afetar seu estômago, né, quer dizer, você tem que tomar mais um remédio 

pro estômago, então eu acho que não é bom, entendeu”. (GÉRBERA, 

fonodióloga) 

 

 A percepção e crença na ausência de efeitos colaterais em medicamentos a base 

de plantas medicinais se alinham com os relatos registrados por Teixeira & Nogueira 



75 

(2005, p. 234). Os autores ao pesquisar “o uso popular das ervas terapêuticas no cuidado 

com o corpo” destacam como principal justificativa de uso, sua origem natural e 

ausência de efeitos colaterais.  

 

 
7.1.3 A planta só faz bem 

 

 A concepção da ausência de riscos associados ao uso de plantas medicinais 

aparenta também abranger tanto o grupo de usuários, quanto ao grupo de profissionais 

de saúde. Esta situação é evidenciada pelo princípio de que plantas medicinais conferem 

somente benefícios, portanto são incapazes de causar algum problema por meio de seu 

uso. 

“[...] então eu podendo optar pelo Agrião que vai levantar minha imunidade 

pra eu poder é... comer bastante Agrião, Mel de abelha, esses negócios 

assim, que a gente sente a nossa imunidade subir e a gente não precisa ficar 

colocando esses remédios pra dentro da gente, né, que vai fazer mal.” 

(BEGÔNIA, Usuária)  

 

“Não, problema não. Agora, quando usam assim Boldo, melhora muito, né, o 

fígado”. (CALÊNDULA, Agente Comunitária de Saúde) 

 

“Porque conforme eu te falei, na maioria dos pacientes a gente observa que 

melhora, e assim, agrega muito no tratamento deles, entendeu, até a questão 

de, não digo nem só assim, por assim de remédio, no caso medicinal, mas até 

mesmo pra tempero, a gente orienta aos pacientes isso, essa questão de 

coisas naturais e planta agrega muito pra saúde deles, então a gente 

orienta”. (CAMÉLIA, enfermeira) 

 

“Sim, sim. Então assim, é uma coisa, né, que você que não vai fazer mal pra 

sua saúde, né, que é só benefícios, né”. (GÉRBERA, fonodióloga) 

 

  

Embora plantas medicinais e fitoterápicos produzam menores reações aos 

usuários desta terapia, a mesma não é desprovida de riscos de intoxicações, efeitos 

colaterais, ou mesmo interações medicamentosas, quando o uso ocorre de forma 

associada ao medicamento alopático. No entanto, existe uma dificuldade em contradizer 

esta crença, baseada na “naturalidade inócua” destes medicamentos. Isto ocorre 

principalmente pela dificuldade na propagação destas informações, não somente aos 

usuários atendidos nos serviços de saúde pública, mas também aos profissionais de 

saúde que lá atuam como apontado por (SILVEIRA et al., 2008). 
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7.1.4 A planta não fez bem: Eventos de intoxicação/ envenenamentos 

 

 A Organização Mundial da Saúde tem incentivado o uso de plantas medicinais e 

fitoterápicos no mundo com opção terapêutica. Porém, alerta para a necessidade da 

busca pela segurança na terapia, destacando que “natural” não significa “seguro”. A 

crença de que o uso prolongado de um medicamento, baseado na tradição, assegura 

tanto a sua eficácia e segurança se configura um equívoco. Medicamentos tradicionais a 

base de plantas medicinais podem ser alterados ou contaminados por produtos 

químicos, assim como por medicamentos alopáticos tais como corticosteróides, agentes 

antiinflamatórios não-esteroidais e metais pesados. O risco para o paciente aumenta 

quando por meio da automedicação, medicamentos tradicionais à base de plantas e são 

usados em conjunto com outros medicamentos alopáticos, estabelecendo o potencial de 

interações medicamentos graves (WHO, 2002).  

 Este conceito da naturalidade e seguridade do medicamento tradicional se 

encontra tão arraigado na prática, que o uso perpassa pela dimensão do hábito. Os 

efeitos nocivos desta prática podem ser observados no relato da usuária Érica:  

 “Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático, eu gosto muito do chá 

do Abacate, mas eu gosto mesmo, tomo como se fosse um suco, muito 

gostoso, o gosto daquele gosto da folha, ai teve um dia que eu fiz um jarro de 

chá e botei na geladeira, e adocei bem docinho, mas isso eu era mais nova 

ainda, não tava com essa idade não, eu tinha a base de uns quarenta e pouco 

anos, ai fiquei tomando o chá várias vezes ao dia, minha pressão caiu 

demais, eu já entendi que o chá de abacate abaixa a pressão. Ai minha 

pressão, começou a me dar um suador, ai eu entendi que o que tava me 

dando aquilo, eu não sentia aquilo, entendi que era o chá de Abacate, que eu 

fiquei tomando várias vezes ao dia como se fosse um refresco e isso não pode 

acontecer, né. Eu não pensei que ele me desse um efeito colateral dessa 

forma.”. (ÉRICA, Usuária) 

 

“Eu suspendi, eu não fiz nada, eu suspendi o uso e não tomei mais naquele 

dia em diante.” (ÉRICA, Usuária) 

 

“Baixou pressão e senti o meu corpo suando, um esfriamento no corpo, uma 

sensação de desmaio e suor”. (ÉRICA, Usuária) 

 

 

 Neste contexto, a OMS tem traçado diretrizes para avaliação da segurança, 

eficácia e qualidade dos medicamentos à base de plantas através da inclusão de 

medicamentos fitoterápicos e tradicionais em programas nacionais de 

farmacovigilância. Portanto, a responsabilidade pela informação do uso seguro é 

conferida a todos os profissionais de saúde, incluindo os praticantes tradicionais de 

saúde, reguladores, fabricantes e a participação pública. As ações de promoção a 
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pesquisa e à formação de profissionais de saúde e consumidores de plantas medicinais e 

fitoterápicos tornam-se objeto de atenção (WHO, 2002). 

 No Brasil, as ações visando o cumprimento destas diretrizes culminaram na 

criação do Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária (NOTIVISA),o 

Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos (CNMM). No sistema NOTIVISA 

é possível registrar as notificações de eventos adversos, queixas técnicas, de diversos 

produtos, além de permitir que cidadãos notifiquem qualquer destes casos resultando no 

aumento de dados relacionados à segurança (LEAL& TELLIS, 2016, p. 262-263). 

 

 

7.1.5 Muita química: Percepções sobre as reações adversas dos medicamentos 

industrializados 

 

 Um significativo aspecto a ser notado, diz respeito aos mecanismos de 

manutenção de crenças e percepções relativas à composição das medicações alopáticas 

industrializadas. Estas aparentam habitar na dimensão do imaginário e exercem 

influencias no âmbito comportamental de ambos os grupos: usuários e profissionais de 

saúde.  

Nas falas a seguir é possível notar o receio e a desconfiança traduzidos em 

expressões como: “química”, “remédio do farmacêutico”, “coisas de farmácia”, entre 

outras.  

“Ah, eu acho que não faz tão mal pro estômago, nem pro organismo [...]”. 

(MARGARIDA, usuária) 

 

 “[...] eu não estou colocando pra dentro de mim uma química que contém 

um remédio de farmácia, né”. (BEGÔNIA, usuária) 

 

“Olha, eu não sei ao certo, eu só sei que qualquer coisa que foi fabricado ou 

em laboratório, ou processado que estão nas prateleiras não são como as 

coisas naturais que a gente usa em casa. Tem algum conteúdo que pode fazer 

mal pra outras coisas embora eu não saiba quais em todos os 

medicamentos”. (BEGÔNIA, usuária) 

 

“Porque é um remédio mais barato e mais saudável pra saúde, que não 

agride muito, não é tóxico”.(SÁLVIA, usuário) 

 

“É que geralmente quando você toma algum remédio do farmacêutico é bom 

pra uma coisa mas prejudica outra”. (SÁLVIA, usuário) 

“Toma um Passiflorine, toma um negocinho, um chazinho de Camomila pra 

ver se relaxa", né, pra não ficar passando também ansiolítico, coisas de 

farmácia, prefiro tentar essa outra alternativa”. (GIRASSOL, dentista) 

“Porque acho que é uma coisa assim mais natural [...]”. (GÉRBERA, 

fonodióloga) 
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 Moreno et al., (2007, p. 374) destaca que a utilização mundial de medicamentos 

se dá na busca da prevenção e redução da  morbidade, com o objetivo de cura de 

doenças. Entretanto, medicamentos produzem efeitos tantos benéficos, quanto 

perigosos, representando “um conjunto de desafios para produzir um benefício aceitável 

em relação ao risco”. 

 Neste sentido, Teixeira & Nogueira (2005) destacam que o bem-estar percebido 

na terapêutica com ervas representa sua eficácia simbólica, e uma alternativa para a 

recuperação da saúde. A natureza agressiva do tratamento alopático produz muitas 

vezes efeitos mais graves que a própria doença que se procura tratar, inclusive por meio 

dos “agravos produzidos pelos efeitos iatrogênicos da medicação da sociedade, 

responsável pela cronificação de doenças em muitas pessoas”. 

 Um acompanhamento farmacoterapêutico por meio da oferta de serviços de 

atenção farmacêutica possui potencial na redução da desconfiança, principalmente no 

grupo dos usuários. O conhecimento prévio dos possíveis sintomas do medicamento 

prescrito e a adequação e acompanhamento adequado da terapia podem atenuar e 

melhorar os efeitos da terapia alopática. 

 

7.1.6 Tomar qualquer dosagem não faz mal: ausência de risco no uso da planta 

 

 As práticas que englobam a questão da dosagem utilizada na terapêutica com 

plantas medicinais divergem dentro do grupo dos usuários entrevistados. Falas como a 

da Senhora Madressilva denotam a crença da inexistência de necessidade de limites na 

dosagem dos preparos medicinais: 

 

 “Porque não vai fazer mal, nunca me fez mal, se fizer...”. (MADRESSILVA, 

usuária) 

 

 Todavia, não configura um comportamento padrão neste grupo, demonstrando a 

percepção de risco adquirida, seja pela própria experiência, e/ou pela transmissão 

cultural familiar: 

 “Não, eu não tenho esse pensamento não. Eu acho que qualquer planta que 

a gente faça o chá ou xarope tudo tem que ser equilibrado, porque por 

exemplo, desde o dia que eu passei mal com o chá de Abacate eu já passei a 

entender que folhas também tem que ser dosada, então, tomei me senti bem, 

parei, se precisar, estou bem, tomo de novo, mas eu procuro não exagerar 

mais porque já tive a experiência que folhas até porque descobri mais tarde 

depois que tô hipertensa que chá de casca de Chuchu com folha de Cana 
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abaixa pressão, então chás não podem ser tomados de qualquer maneira.”. 

(BEGÔNIA, usuária) 

 

 Na maioria dos relatos obtidos pelo grupo dos usuários entrevistados, é notável a 

preocupação na transmissão do conhecimento e cuidado na utilização de plantas que 

possuem potencial tóxico. A senhora Gardênia é incisiva em alertar para os efeitos 

nocivos do uso prolongado da planta Aroeia. Conhecimento este, adquirido ao ouvir 

desconhecido na fila do supermercado: 

“É, vai depender da planta, acho que seca, a moça que falou assim: "Pode 

tomar muito não””. (GARDÊNIA, usuária) 

 

 O quadro não difere muito quando entrevistada a profissional de saúde 

Calêndula. Desempenhando a função de ACS no PSF pesquisado, Calêndula demonstra 

domínio somente dos conhecimentos da terapia tradicional, adquiridos com sua mãe, 

alertando para os perigos na utilização prolongada da planta carqueja: 

“[...] mas também a planta ela pode curar e pode matar, né, porque 

dependendo da quantidade das coisas também, porque tem gente que quer 

exagerar e tanto é uma planta quanto é um medicamento, né, a minha mãe 

sempre fala isso, nada pode ser demais, você não vai tomar um chá...”. 

(CALÊNDULA, Agente Comunitária de Saúde) 

 

“Ah é, a minha mãe antigamente "Só quinze dias, porque senão vai fazer 

mal, que afina demais o sangue", assim dizia ela e eu tomava o danado do 

Carqueja que me matava, aquele gosto... Hoje em dia não tomo Carqueja de 

jeito nenhum”.(CALÊNDULA, Agente Comunitária de Saúde) 

 

  Arunous (2005, p.3) alerta para a responsabilidade do papel a ser 

exercido pelos profissionais de saúde, na orientação das pessoas quanto ao uso 

indiscriminado de algumas plantas medicinais, mesmo esta sendo uma terapia eficaz. 

De acordo com o autor, se trata de assunto de Saúde Pública, cabendo aos “profissionais 

de saúde e aos programas nacionais de saúde (Programa Saúde da Família - PSF e 

Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS) esclarecer dúvidas da população, 

orientando a utilização correta de plantas medicinais nas Unidades de Saúde e nas 

visitas domiciliares”. 

7.1.7 A gente evita ao máximo a farmácia 

 

 Como anteriormente referido, múltiplos são os fatores que incidem na escolha 

do medicamento a base de plantas medicinais, entretanto, as dificuldades no acesso aos 

medicamentos alopáticos em populações de baixa renda torna a terapia com plantas uma 

alternativa eficiente, barata e culturalmente difundida (AZEVEDO & SILVA, 2006, p. 

186). 
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“Bom, primeiro que remédio tá muito caro, tudo que a gente pode fazer pra 

evitar ir pra farmácia [...]”. (BEGÔNIA, usuária) 

 

 

7.1.8 Planta medicinal sai mais barato 

 

 As plantas medicinais representam um meio de terapia economicamente viável, 

disponível gratuitamente nas comunidades em- hortas, jardins de residências, em casa 

de vizinhos -, ou a baixo custo, quando necessária a compra de alguma planta 

específica, em bancas ou lojas de venda de ervas. A limitação de recursos para obter 

medicamentos alopáticos reforça a prática da medicina tradicional, tornando o uso de 

medicações alopáticas restringidos ao tratamento de casos mais graves de algumas 

doenças. As usuárias deixam clara a importância do baixo custo desta terapia: 

“Porque sai mais barato”. (MADRESSILVA, usuária) 

“Até mais barato pro povo”. (MARGARIDA, usuária) 

 Situando níveis de igualdade entre as terapias tradicional e a alopática, a usuária 

Madressilva ressalta que a terapia com plantas possui a mesma eficácia da alopática: 

“Por causa do custo, por exemplo, a Cidreira, ela é um calmante, né, o 

Rivotril também, claro que esses remédios de tarja preta eles têm uma 

dosagem, entendeu, no grau de problema que você tenha no seu nervo, o 

médico vai prescrever a quantidade de miligramas, por exemplo, tomando o 

chá de Cidreira você se acalma, da mesma forma que você tomando Rivotril 

de cinco miligramas, zero vírgula cinco miligramas, pode não surgir tanto 

efeito assim porque eu já tomei Rivotril e assim foi de zero vírgula cinco 

miligramas, né, e não surtiu efeito, eu continuei estressada da mesma forma, 

por isso que eu acredito mais nas plantas, assim, acredito no medicamento 

industrializado, não que ele não surge efeito, surge, mas não é tipo assim, 

levar o medicamento industrializado e diminuir a eficácia da planta 

medicinal”. (MADRESSILVA, usuária) 

 

 

 

 Quando questionada sobre isso, a ACS Calêndula confirma o mérito desta 

terapia em situações nas quais os recursos financeiros são limitados. Em sua fala, ela 

destaca que a falta de dinheiro é um fator preponderante na manutenção da tradição de 

uso de plantas: 

“Muitas vezes é o fator mesmo financeiro”. (CALÊNDULA, Agente 

Comunitária de Saúde) 

 

 “[...] você vê se não tem dinheiro pra comprar um remédio mais caro e 

aquele tá ali ao alcance, né, porque pede a um, pede a outro, sempre alguém 

tem um Boldo, alguém tem uma folhinha de Louro, uma casquinha de 



81 

Cebola, o que tem é mais fácil.”. (CALÊNDULA, Agente Comunitária de 

Saúde) 

 

“Hoje é e além da tradição, né, a falta de dinheiro também ajuda bastante e 

continuar a tradição. Falta dinheiro então vamos fazer o chazinho da mãe, 

da avó”. (CALÊNDULA, Agente Comunitária de Saúde) 

 

 

7.1.9 Se dependesse dos médicos a gente já tinha morrido 

 

 De acordo com a OMS (2000, p.1), a dificuldade de acesso das populações 

rurais ao tratamento de saúde em países em desenvolvimento resulta na dependência da 

medicina tradicional para a atenção das necessidades no campo associadas aos cuidados 

de saúde. Estima-se que atualmente 80% da população rural dos países em 

desenvolvimento dependem desta terapia. 

 Este panorama reflete na fala da usuária Begônia, na qual, proveniente de uma 

zona rural, leva consigo a tradição do uso de plantas medicinais no cuidado da saúde, 

embora na atualidade resida em um contexto de metrópole: 

 “Ah, eu nasci, morei na roça, né, e venho acompanhando isso dos meus pais 

que lá não tinha médico, não tinha dinheiro pra comprar remédio, os 

médicos eram distantes demais, se dependesse do médico a gente já tinha 

morrido, que até chegar lá no lombo de um cavalo, a gente fazia os 

primeiros socorros sempre em casa, quando levava um tombo, quando tava 

doente, resfriado, tossindo, bronquite, a gente vem acompanhando isso, 

tradição mesmo dos nossos pais”. (BEGÔNIA, usuária) 

 

   

 A questão da dificuldade de acesso a recursos médicos é abordada no estudo de 

Borges (2010, p.31), ao observar a utilização de plantas medicinais como primeira 

alternativa no cuidado de uma pessoa doente na família e que a procura por cuidados 

médicos ocorriam somente nos casos de agravamento do problema de saúde. 

No estudo sobre a transmissão de conhecimentos sobre plantas medicinais no 

contexto familiar, Mendieta et al. (2014, p. 3519) revela que “a utilização de plantas não 

está limitada a ser um método paliativo, mas encontra-se carregado de subjetividade, 

sendo repassado de geração a geração”. Ele destaca também que esta utilização ocorre 

também no meio urbano. 

 Uma situação similar a anterior citada segue na fala da ACS Calêndula, ao fazer 

referência da prática da terapia com plantas medicinais no período no qual residiu no 

campo:  
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“[...] "Faz um não sei o que, não sei o que lá, que isso faz bem pra isso e 

aquilo, porque no meu tempo lá na roça a gente fica curado com isso, com 

aquilo". (CALÊNDULA, Agente Comunitária de Saúde) 

 

 Embora as falas sejam referentes ao meio rural, a dificuldade de acesso a 

consultas médicas, a exames especializados e ao acesso a medicamentos, tem sido 

desafios diários no trato da saúde dos usuários no município de Belford Roxo. A baixa 

cobertura populacional, aliados ao número reduzidos de profissionais de saúde, assim 

como as deficiências estruturais e as necessidades de expansão do Programa Saúde da 

Família resultam na ineficiente de oferta de serviços médicos. 

 A administradora Rosa do PSF Heliópolis I, II e III, evidencia esta problemática 

ao destacar a dificuldade relativa à escassez de recursos e como esta interfere no 

atendimento da demanda:  

“Muita coisa assim, sabe, a gente não tem recurso e eles não passam pra 

gente, então a gente fica nessa do básico, do básico mesmo, fica muito difícil, 

fica muito difícil mesmo”. (ROSA, administradora) 

 

“Olha só, toda vez que o agente comunitário solicita a equipe do NASF pra 

poder tá indo, Graças a Deus a gente já não tem nenhum problema não, eles 

sempre vão toda vez que são solicitado, que aqui a gente tem assistente 

social, nós temos a fisio, nós temos a psicóloga, enfim, né, tem fisioterapeuta 

e toda vez que a gente precisa de uma dessas especialidades é claro que a 

gente não atende a pessoa com a devida, assim, né, que a gente precisa de 

assistir, mas nem que seja uma vez no mês, duas vezes, eles vão lá pra poder 

dar uma olhada, né, na assistência”. (ROSA, administradora) 

 

“Não, porque nossa demanda aqui é muito grande, então assim, às vezes a 

gente, não é nem questão de deixar de dar assistência, né, mas a gente tenta 

administrar, dividir, não sei nem qual é a palavra certa, né, pra poder a 

gente tá vendo o que que a gente consegue fazer e quase não tá deixando de 

assistir ninguém, tá podendo ajudar a todos, mas que eu acho que seja ideal 

a quantidade, não é, porque a gente ainda tem área que é descoberta, tem 

áreas que não tem agente comunitário, então fica bastante desfalcado”. 

(ROSA, administradora) 

 

 Quando questionada sobre o procedimento adotado em caso da procura de 

pacientes não adscritos no PSF, Rosa destaca a prática do encaminhamento para o posto 

de saúde como orientação preconizada pela gestão de do município: 

“Não, ai assim, esses pacientes que não são assistidos pela gente, a gente 

encaminha pra um outro posto de saúde que vamos dizer assim é obrigação 

deles tá cobrindo, ai todas as áreas independente de ser cadastrada ou não”. 

(ROSA, administradora) 

 

“Quando questionada sobre a demanda espontânea, ela informa que eles 

atendem na medida do possível, mas na maioria dos casos, eles encaminham 

para a Policlínica do bairro. Porém, Juliana ressalta que esta policlínica 

hoje somente tem disponível o atendimento de pediatria. Quando o paciente 
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chega na Policlínica, este é encaminhado para a Secretaria de Saúde. Esta 

indicará se existe algum lugar do município que possa atender a 

especialidade da qual o paciente necessita. Neste ponto, Juliana exemplifica 

a situação de restrição de recursos nas unidades de saúde, falando da 

suspensão de exames de sangue feitos pelo SUS no município. Lamentando, 

diz que exames somente são feitos por quem possa pagar. Pacientes sem 

recursos financeiros ficam impedidos de ter um diagnóstico.Esta situação se 

repetiu diversas vezes quando a pesquisadora estava na sala de espera da 

Secretaria de Saúde de Belford Roxo. Os pacientes questionam, se revoltam, 

brigam, saindo da secretaria sem nenhuma solução para o problema”. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 25 de julho de 2016) 

 

 Em relação à defasagem no quadro de funcionários do PSF e como esta afeta no 

funcionamento e atendimentos dos pacientes, a administradora Rosa destaca a 

necessidade da regulamentação do número de ACS para a melhora na cobertura de 

pacientes:  

“Eu acho que mais agentes comunitários, porque acho que eles, assim, as 

equipes estão ruins não só aqui mas assim em todos os PSF as equipes estão 

muito assim não tem quase gente, então assim, por mais que tenha um ou 

outro que vai na área de um amigo que não trabalha na área mas fica 

bastante desfalcado né por mais que a gente queira abraçar todo mundo mas 

fica impossível, então acho que mais urgente, assim, as pessoas que a gente 

precisa mais mesmo é de agente comunitário”. (ROSA, administradora) 

 

 

 A falta do abastecimento regular de medicamento no PSF e a suspensão da 

oferta de coleta e análise de exames de sangue tem sido outro grave problema 

enfrentado pelos profissionais e usuários. Nesta fala, a administradora Rosa destaca os 

constrangimentos enfrentados pela equipe de saúde e usuários: 

 “Omeprazol, remédio de hiperdia, remédio controlado, cefalexina, essas 

coisas assim, xarope e o que tá faltando pra gente é o básico do básico. Aqui 

só tem dipirona”. (ROSA, administradora)  

 

“Todos os exames de sangue, você não encontra exame de sangue pra fazer 

pelo SUS, então assim, quem tem condições paga quatrocentos, trezentos 

reais de exames, né, agora aquele que não tem não faz, infelizmente”. 

(ROSA, administradora) 

“E assim, eles procuram e não encontra, e muito deles, é igual teve uma 

senhora que veio pra cá procurando exames de sangue, né, e no 

município ficou suspenso exame de sangue, então assim, como é que a gente 

faz? Então assim, a gente não tem o que fazer, né, porque ai chega 

um exame :"Ah mas eu não tenho condições, ah como que eu vou fazer?!". 
(ROSA, administradora) 

 

 Estes relatos demonstram que embora em os usuários se encontrem em meio 

urbano, ainda hoje persistem problemas concernentes: dificuldades no acesso a 

tratamentos de saúde devido à baixa cobertura e reduzido número de PSF na região; o 
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desabastecimento de medicamentos para tratamento das principais doenças que 

acometem os usuários; a suspensão da oferta de exames clínicos essenciais no 

diagnóstico clínico médico; número de ACS reduzido por falta de manutenção na 

contratação destes profissionais.  

 Este panorama pode vir a contribuir na consolidação e preservação da medicina 

tradicional, principalmente em populações exclusivamente dependentes do sistema 

público de saúde. 

 

 
7.1.10 Planta é boa e faz efeito: Reconhecimento do efeito da planta 

 

 O reconhecimento dos efeitos benéficos dos sujeitos praticantes da medicina 

tradicional surge, a partir do estabelecimento da melhora do corpo acometido pela 

doença. A usuária Madressilva descreve o tratamento com plantas medicinais realizado 

por sua avó na época da sua infância, detalhando as propriedades medicinais aprendidas 

em seu processo de cura:  

“E porque surte efeito”. (MADRESSILVA, usuária). 

 

“Pra soltar catarro, ela me tratava muito com ervas, entendeu, eu tinha 

muita febre, vomitava muito, tudo por conta da alergia, eu tinha sinusite 

também, então minha avó me tratou muito com essas folhas, principalmente 

com o chá de Pitanga, que além de anti-térmico ele é estimulador do apetite, 

você toma o chá de Pitanga, se você tiver sem apetite, ele abre o seu apetite 

por um determinado tempo e abaixa a febre também. Não só ingerir o chá 

mas como tomar o banho também”. (MADRESSILVA, usuária) 

 

 

 Na esfera das influencias, outros fatores também possuem potencial, como o 

caso da usuária Gardênia. Além de sua própria experiência de melhora através do uso de 

plantas, o fato de pessoas buscarem plantas em seu quintal representa um ponto 

sacramental em sua crença na terapia: 

“É, muita gente vem pegar as planta aqui em casa, ai eu acredito, e me dou 

bem com a Aroeira, ta”. (GARDÊNIA, usuária) 
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 Entre o grupo dos profissionais de saúde, observamos a permanência do padrão 

de influencia exercido por meio da transmissão cultural do conhecimento dos usos de 

plantas medicinais no cuidado da saúde.  

“[...] mas eu fui criada com essas ervas, e eu acredito muito né, e eu gostava 

muito e assim, é uma pena que a gente hoje não tenha essa cultura”. 

(GÉRBERA, fonodióloga) 

 

 “[...] Todo mundo, desde a época dos índios é isso ai, do jeito que a gente se 

trata, enfim, melhora e acredito também que  é, dos avós, vem dos pais e vai 

passando, é o conhecimento que eu tenho”. (GIRASSOL, dentista) 

 

“[...] muitas plantas, remédios são feitos através das plantas, e que a 

maioria dessas plantas, né, elas agregam no tratamento de algumas 

doenças”. (CAMÉLIA, enfermeira) 

 

 

 Mesmo em sujeitos que proferidamente não são praticantes da medicina 

tradicional, como no caso da médica Íris, suas crenças e valores são passíveis de 

interferência quando ocorre a observação de efeitos farmacológicos benéficos em 

outrem: 

 “[...] como eu vi que usando o chá de Berinjela realmente a minha avó teve 

uma resposta boa com o colesterol, veio, mas não é muito comum, mas às 

vezes eu passo isso pra algum paciente”. (MÉDICA, Íris) 

 

 Corroborando com os achados proferidos nas falas de usuários e profissionais de 

saúde, Mendieta et al. (2014, p. 3520) comprovam que a transmissão do conhecimento 

nos dias atuais ainda ocorre no contexto familiar. No entanto, o autor destaca para a 

diminuição deste ciclo com o passar das gerações. 

 

 

 
 
 
 

7.1.11 A mulher que ensina: O papel central da mulher na manutenção do 

conhecimento no cuidado e saúde da família 

 

 A protagonização da mulher como detentora e responsável pela manutenção e 

propagação do conhecimento no seio familiar foi evidente na fala de todos os sujeitos 

entrevistados em ambos os grupos pesquisado, tanto nos profissionais de saúde, quanto 

nos usuários. As principais figuras citadas como reprodutora de conhecimento e ensino 
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foram “mães” e “avós”. Neste contexto, as citações foram feitas sempre ligadas no 

cuidado familiar da saúde, e também através da observação e ensino de preparos 

medicinais. 

 Mendieta et al. (2014, p. 3520) relaciona este maior conhecimento atrelado ao 

sexo feminino as atividades exercidas por elas, no cuidado dos filhos e família, no 

cuidado do quintal ou na realização das atividades da casa, proporcionando-lhes uma 

superior vivencia promotoras desse conhecimento quando comparadas aos homens. A 

maior presença da mulher em número de participantes e a citação de mães e avós com 

propagadores deste conhecimento também foi registrada pela autora. 

 Entretanto, Almeida et al. (2012 p. 15) relaciona em seu estudo o predomínio do 

sexo feminino, ao horário no qual as entrevistas foram realizadas, de 8 às 12h. 

 Em relação aos sujeitos entrevistados neste estudo, somente um usuário do sexo 

masculino foi indicado como conhecedor de plantas medicinais e segundo seu relato, 

este conhecimento também foi passado por sua mãe: 

“Pela minha mãe”. (SÁLVIA, usuário) 

 

“Com a minha mãe, é, com a minha tia, mais com a minha mãe. E minha 

irmã, que faleceu, ela gostava muito também.”. (MARGARIDA, usuária) 

 

“Minha mãe, os dois, principalmente a mãe né, que faz essas coisas pra 

gente quando a gente era criança, a gente sempre via ela tratando da gente 

com chá, xarope feito em casa assim com açúcar.”. (BEGÔNIA, usuária) 

 

 “Isso tudo eu aprendi com a vó, com minha falecida avó”. (GARDÊNIA, 

usuária) 

 

 

 Entre os profissionais de saúde, a referência a mulher, mães e avós, e a 

respectiva progressiva perda deste conhecimento também é citada nos trechos abaixo: 

“Geralmente com a minha mãe [...]”. (CALÊNDULA, Agente Comunitária 

de Saúde) 

“A minha avó, né, ela logo tudo fazia chazinho disso, ou tomava alguma 

coisinha, ela foi farmacêutica mas ela também não gostava muito de dar 

remédio, não, ela dava as coisinhas mais naturais possíveis, né. 

Expectorante feito com Mel, com Agrião, aquela coisa de Cebola, a coisa 

toda”. (GIRASSOL, dentista) 

 

“[...] eu fui criada assim, né, a minha avó tinha né, as plantas medicinais em 

casa, né, então a gente... era o chá, né, ela tinha várias ervas, então eu fui 

criada assim com ervas, hoje em dia a gente não tem mais isso, né [...]”. 

(GÉRBERA, fonodióloga) 

 

“Da minha avó mais”. (MÉDICA, Íris) 
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7.1.12 Uso da planta entre o período de espera de consulta 

 

 O questionamento quanto ao uso de plantas medicinais como alternativa 

terapêutica no período de espera da oferta da próxima consulta foi feito a todos os 

usuários que não se manifestaram positivamente quanto a esta realidade situacional. 

Todavia, observamos que na percepção da ACS Calêndula, este poderia também ser 

uma motivação para o seu uso: 

“Assim já, "Ah, vou tomar um chazinho porque vai demorar um mês ou vai 

demorar alguns dias...". (CALÊNDULA, Agente Comunitária de Saúde) 

  

Como discutido anteriormente, as motivações atreladas ao uso de plantas 

medicinais não se limitam exclusivamente a um determinado fator. A compreensão da 

ACS Calêndula possivelmente está associada às experiências vivenciadas no contexto 

de seu trabalho no PSF, ao conviver e observar as dificuldades encontradas pelos 

usuários no acesso ao tratamento de saúde quando este lhe é solicitado. 

 
 

7.1.12 Indicação Clínica e forma farmacêutica 

 

 Com o propósito de obter informações alusivas a terapia com plantas medicinais 

e seu respectivo uso tradicional, os dois grupos sujeitos da pesquisa, profissionais de 

saúde e usuários, foram consultados.  

 As informações do grupo dos profissionais de saúde foram obtidas em seu 

respectivo ambiente de trabalho, em sala reservada no interior do PSF Heliópolis I, II e 

III. 

 As informações do grupo dos usuários foram obtidas em suas residências. A 

disposição das plantas existentes nos quintais dos entrevistados foram apresentadas e 

registradas por meio de imagens fotográficas incluídas na FIG. 6. Estas foram 

executadas pela própria autora. Não houve identificação por profissional específico das 

plantas citadas pelos entrevistados, portanto, as plantas citadas neste trabalho são 

baseadas na indicação verbal do entrevistado e confrontado por meio das informações 

dispostas na literatura. 

 Em geral, as plantas medicinais utilizadas pelos entrevistados em suas 

residências, estão dispostas ao redor das moradias. Foram encontradas plantadas no 
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chão em meio ao jardim, em vasos ornamentais quando o quintal havia calçamento, e 

entre entulhos e ruínas de uma antiga casa.  

 

 

7.1.13 A arte da cura: plantas medicinais utilizadas pelos usuários 

 

 Com o propósito de identificar os usos de plantas medicinais nos cuidados da 

saúde entre usuários e profissionais de saúde do PSF Heliópolis I, II e III, várias plantas 

foram citadas, incluindo a indicação, parte da planta utilizada, a forma de preparo e as 

dosagens.  

Neste estudo, foi citado o uso de 41 plantas. Estes dados ressaltam a diversidade 

de plantas utilizadas com fins medicinais pelos usuários e profissionais de saúde 

entrevistados. No APÊNCICE E está disposto o quadro o qual indica de forma 

panorâmica as plantas medicinais utilizadas e citadas por usuários e profissionais de 

saúde, com uso popular local, modo de uso e preparo e indicação terapêutica registrada 

em literatura científica. 

Com a intenção facilitar a associação dos nomes populares das plantas 

medicinais citados durante a entrevista, foi listado os nomes científicos registrados na 

literatura, assim como os de suas respectivas famílias, e dispostos em forma de tabela. O 

APÊNCICE F está disposto o quadro o qual indica o nome popular citado e as 

sinonímias usualmente utilizadas pela população. 

Uma significativa variedade de formulações nos preparos de plantas medicinais 

foi citada nos dois grupos de entrevistados, usuários e profissionais de saúde. O 

QUADRO 7 disponível a seguir, demonstra de forma sistematizada os ingredientes 

utilizados, a forma de preparo e o uso terapêutico da proferida formulação terapêutica. 

 A planta trombeteira, citada anteriormente no QUADRO 5  por suas 

propriedades antiespasmódicas, antiasmáticas, anticolinérgicas, narcóticas e sedativas, 

possui também um alto teor tóxico podendo produzir em seus usuários efeitos 

alucinógenos. A usuária Margarida cita em sua fala propriedades antiinflamatórias não 

reconhecidas pela literatura e pesquisas afins: 

“[...] esse aqui é Trombeta, também é bom pra banho, pra tomar, pra anti 

inflamatório, essas coisas, tem é esse aqui, oh, como é? Amora, também é 

bom pra tomar.” (MARGARIDA,usuária) 
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 Concordando com os achados literários, a planta romã possui seu uso muito 

difundido entre as populações usuárias da medicina tradicional. É uma planta que vem 

sendo amplamente estudada no mundo todo, tendo sido citada por quase todos os 

usuários entrevistados por suas propriedades antiinflamatórias, principalmente em 

tratamentos de infecção de garganta.  Seguindo nesta linha, a usuária Begônia descreve 

o seu uso e benefícios: 

“A Romã eu descasco ela, como os grãos dela, que eu gosto, me ensinaram a 

comer de pequena, chupo aqueles favinhos e a casca eu tiro todinha e boto 

em infusão numa água, num copo com água na geladeira se eu tiver assim 

com dor de garganta, né e bebo aquela água, fico bebendo aquela água, 

repito de novo a água, bebo, ou pode também cozinhar a casca, né, às vezes 

eu cozinho a casca e tomo ou faço gargarejo com a casca da Romã”. 

(BEGÔNIA, usuária). 

 

 Outra planta que obteve alta incidência de citação de uso e de suas propriedades 

no tratamento de infecções urinárias foi à aroeira. Em geral, seu uso é descrito, tanto em 

grupo de usuários, quanto no grupo dos profissionais de saúde, para a cura de 

inflamações “dentro da barriga”. Como é o caso da usuária Gardênia que em sua fala 

afirma utilizar o chá da aroeira em sua neta de 5 anos: 

“É, eu tô com dor na barriga, inflamação, pega umas Aroeira, até ela 

também toma”. (GARDÊNIA, usuária). 

 

 Estes relatos contribuem como alerta para os perigos associados ao uso de 

plantas tóxicas, como no caso da trombeteira, ou com potencial tóxico, como no caso da 

aroeira que tem seu uso contra-indicado para crianças menores de doze anos.  
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FIGURA 6 – Plantas medicinais citadas e encontradas em quintais dos usuários 

entrevistados 

a) Goiabeira 

b) Gervão 

c) Aroeira 

d) Acerola 

e) Erva-de-São-João 

f) Dipirona 

g) Cana-do-brejo 

h) Saião 

i) Salsa 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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QUADRO 5 

Plantas medicinais utilizadas em preparos medicinais tradicionais citadas por profissionais de saúde e usuários entrevistados 

 

Forma Ingredientes Uso popular 

Calda  Açúcar Conservação de xarope 

Chá  Pitanga com uso concomitante de antigripal Gripe e febre 

Chá  Casca de cebola Expectorante 

Chá  Erva Doce com Capim Limão Calmante 

Chá  Folha de Laranja da Terra com boto Capim Limão Resfriados 

Chá  Folha de Manga, Capim Limão, Assa Peixe, Rosa Branca, pétalas de Rosa Branca e Agrião Resfriado 

Chá  Duas folhas de Manga, umas folhinhas de Capim Limão, umas duas folhas de Capim Limão, 

umas duas de Saião 

Resfriado 

Chá  Louro com Cebola, Cebola no vapor com açúcar Tosse 

Chá Folha de Laranja da Terra, Assa-Peixe, Pitanga Gripe 

Xarope Capim Limão, Assa-Peixe, Pitanga Resfriado 

Xarope  Laranja da Terra com Guaco, com Pitanga, com Capim Limão, faz uma calda com açúcar e 

mistura todas as folhas 

Tosse, resfriado mais forte, onde a pessoa 

esteja como peito cheio de catarro, serve 

como expectorante 

Xarope Mel com Agrião Expectorante 

Xarope  Folha de Manga, com Erva São João, Capim Limão, Assa Peixe, Rosa Branca, Agrião e açúcar Resfriado 

Xarope  Pitanga com Laranja da Terra Xarope para resfriado 

Fonte: Elaborada pela autora.  
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Estes achados denotam que as formulações de elaborações caseiras são 

produzidas em duas principais formas, chá e xarope, e tendo com principais funções o 

tratamento de doenças do trato pulmonar, com o propósito alcançar eficácia no combate 

a gripes, resfriados e tosses. 

 Um importante aspecto a ser ressaltado nas falas das usuárias Begônia e 

Madressilva diz a respeito da experimentação nos preparos medicinais. O acumulo de 

aprendizagem sobre as propriedades medicinais de cada planta corroboram para a 

elaboração de receitas de chás e xaropes utilizados no trato da saúde:  

“Ah, eu uso como calmante, Erva Doce, o chá de Capim Limão, às vezes eu 

até misturo os dois, faço pra ficar mais legal, né, a mistura dos dois, ficar 

mais forte. Eu uso para resfriados a Laranja da Terra, chá de folha de 

Laranja da Terra com como é que é o nome, eu boto Capim Limão também 

quando eu vou fazer chá pra resfriado eu boto sempre o Capim Limão que eu 

acho que ele é um calmante, eu acho que quando a gente fica resfriada fica 

muito nervosa, né, fica enjoada, eu boto no chá pra resfriado folha de 

Manga, Capim Limão, Assa Peixe, Rosa Branca, pétalas de Rosa Branca que 

ela também age como um refrescante para o estômago, porque esses 

remédios só tem efeitos assim, quentes, né, e o Agrião que levanta a 

imunidade, fica assim um chá bem pesadinho, bastante coisa que no final dá 

um resultado bom pra mandar o resfriado embora”.  (BEGÔNIA, usuária). 

 

“O chá, as folhinhas também. Tem outras também, a folha da Laranja da 

Terra, que quase não se vê mais, você faz uma mistura de Laranja da Terra 

com Guaco, com Pitanga, com Capim Limão, você pode fazer uma calda, 

misturar todas essas folhas e fazer uma calda com açúcar até se tornar um 

xarope, muito bom também, né, pra tosse, resfriado mais forte, onde a pessoa 

esteja como peito cheio de catarro, serve como expectorante.”. 

(MADRESSILVA, usuária). 

 

 Com o objeto de evidenciar em perspectiva a pluralidade de plantas medicinais e 

de medicamentos fitoterápicos conhecidos pelo grupo de profissionais de saúde, foi 

elaborado o QUADRO 6. Este destaca a planta e o fitoterápico citado pelo profissional 

durante a entrevista.  
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QUADRO 6 

Plantas medicinais citadas pelos profissionais de saúde entrevistados 

 

Profissionais 

de saúde 

Plantas medicinais Fitoterápicos 

ACS 

Calêndula 

Boldo, Erva-Cidreira, Camomila, Chia, Louro, 

Cebola, Cebola, Guaco, Aroeira, Oliveira, Pitanga, 

Laranja da Terra, Limão, Carqueja, Insulina, 

Novalgina, Umbigo de Banana, 

- 

Dentista 

Girassol 

Inhame, Saião, Mel, Agrião, Cebola, Camomila 

 

Passiflorine 

Fonodióloga 

Gérbera 

Boldo, Capim Limão, Erva Cidreira, Quebra Pedra, 

Carqueja, 

- 

Médica Íris Camomila, Boldo, Berinjela - 

Médica 

Crisântemo 

Quebra Pedra - 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 A variedade de plantas medicinais citadas e utilizadas entre os profissionais de 

saúde teve maior representatividade por meio dos conhecimentos disseminados pela 

ACS Calêndula. Embora o conhecimento entre os outros profissionais de saúde tenham 

sido significativos, a ACS Calêndula demonstrou um amplo conhecimento popular da 

terapia. Estes achados podem ser reflexos do contato direto da profissional com os 

usuários praticantes da terapia ou mesmo pelos conhecimentos herdados durante a vida. 

“De Guaco, de folha de Pitanga, tem mais minha mãe faz um montão de 

coisa... tem de Laranja da Terra”. (CALÊNDULA, Agente Comunitária de 

Saúde) 

  

“Às vezes a pessoa: "Ah, mas não tem mas fazer um chazinho de Guaco pro 

resfriado ou um chazinho de Louro contra a azia"...”. (CALÊNDULA, 

Agente Comunitária de Saúde) 
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“"Só quinze dias, porque senão vai fazer mal, que afina demais o sangue", 

assim dizia ela e eu tomava o danado do Carqueja que me matava, aquele 

gosto [...]”. (CALÊNDULA, Agente Comunitária de Saúde) 

 

 Entre os demais profissionais de saúde, o conhecimento sobre as plantas 

medicinais também se limitaram ao âmbito tradicional, sendo unânime o 

desconhecimento acadêmico entre este grupo de entrevistados:  

“[...] suco de Inhame pra Chikungunya, tô com uma feridinha ou alguma 

coisa na boca eu já faço um bochechinho com um pouquinho de Saião[...]”. 

(GIRASSOL, dentista) 

“Sim, sim, que é muito ruim que a gente tomava muito quando a gente tava 

com dor de... passava mal do estômago é aquele... Boldo?”.(GÉRBERA, 

fonodióloga) 

 

“Ah, aquela coisa, tá sem sono toma chá de Camomila, ou tá com dor no 

estômago toma chá de Boldo [...]”. (MÉDICA, Íris) 

 

“"Ah, não, eu tomo chá de Quebra Pedra" ai eu já sei que é porque é tentar 

tratar o cálculo renal”.(MÉDICA, Crisântemo) 

 

 A partir da realização da coleta de dados entre usuários e profissionais de saúde 

da ESF de Heliópolis,  foi possível a observação de um expressivo número de 

indicações clínicas do uso e múltiplas formas de preparo. Estes conhecimentos abarcam 

características culturais, sociais, econômicas e científicas significativas para a região, 

representando uma fonte terapêutica e um patrimônio cultural de informações, pois elas 

são fonte e, acima de tudo, representam um patrimônio advindo dos antepassados. 
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7.1.14 Forma farmacêutica usualmente utilizada pelos profissionais de saúde 

entrevistados 

 

QUADRO 7 

Formas farmacêuticas utilizadas por usuários 

 

Usuária 
Forma farmacêutica 

Chá Emplastros Compressas Xarope Garrafada Banho 

Margarida 
    

- - 

Begônia 
     

- 

Érica 
 

- - 
 

- - 

Gardênia 
 

- 
  

- 
 

Madressilva 
    

- 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

7.1.15 Amigos e vizinhos usuários de plantas medicinais como fonte secundária 

 

 A influência do estabelecimento de redes de informação e troca de saberes que 

podem influenciar nas práticas, usos e costumes de grupos praticantes da medicina 

tradicional representam relevante informação. Entre o grupo dos usuários, foi possível 

observar que as influencias são restritas aos grupos familiares, não sendo considerado 

um assunto a ser discutido entre amigos e vizinhos.  

“Converso mais é com os vizinhos, tipo é: "Ah, tem um remédio assim assim, 

Bete", ai eu falo: "Ah, lá em casa tem [...]". (MARGARIDA, usuária) 

 

“Geralmente eu não sigo muito não, eu faço uma experiência própria 

comigo mesmo, se alguém falar que uma folha é boa eu faço o chá e bebo um 

pouco. E se eu sentir que eu posso repetir, eu repito, se eu sentir que fez mal, 

eu paro. E eu costumo usar mais as que eu conheço mesmo.”. (BEGÔNIA, 

usuária) 

“Não sou muito de conversar essas coisas não, é muito difícil, eu não 

converso com ninguém não”. (ÉRICA, usuária) 

“Não, não, não converso não, porque às vezes também eles já sabe já, já 

sabe e não vai ficar...”. (GARDÊNIA, usuária) 
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“Minha família e alguns amigos que também receberam informações de seus 

avós, de pais”. (MADRESSILVA, usuária) 

 

 Este comportamento pode ser resultado do tipo de relações sociais instituídas no 

contexto do meio urbano. Borges (2010, p. 67), ao estudar um grupo de usuários em 

uma pequena comunidade de uma Ilha, constatou que as dúvidas existentes no consumo 

das plantas medicinais eram esclarecidas entre os próprios moradores, permanecendo as 

famílias como unidades de saúde para seus componentes, embora houvesse a presença 

física de uma UBS no local, ocorrendo assim, a continuidade das plantas como opção 

terapêutica para eles. 

 

 

7.1.16 Como a unidade de saúde poderia ser reconhecida atualmente como fonte de 

informação sobre o uso correto das plantas medicinais e como os profissionais 

podem ser referencia de fonte de informação para os usuários 

 

O vínculo comunicativo entre usuários e profissionais de saúde traduz a primazia 

na formação da confiança entre os atores envolvidos. O reconhecimento do profissional 

de saúde como detentor de informações terapêuticas capazes de contribuir na melhora 

das condições de saúde dos pacientes é essencial para a adesão de uma terapêutica 

segura e eficaz.  

 A viabilização deste vínculo em parte pende do reconhecimento por parte dos 

usuários, praticantes da medicina tradicional, da competência deste profissional no 

auxílio e orientação desta terapêutica.  O envolvimento e comprometimento com a 

terapêutica também configura igual importância. 

 Quando questionados sobre o recebimento de orientações sobre a terapêutica a 

base de plantas medicinais ou a ocorrência da investigação de seu uso por parte dos 

profissionais de saúde, fica visível a desconexão da percepção destes profissionais como 

sujeitos capazes de auxiliá-los de alguma forma na temática. 

 Neste contexto, no imaginário do grupo de usuários, a habilitação do profissional 

médico se restringe ao campo das prescrições de medicamentos alopáticos, este fato 

pode ser observado na fala das usuárias Madressilva e Érica: 
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“Porque eles vão recomendar os remédios de farmácia, eles não acreditam 

muito, né, eles acham até meio que é coisa de ignorante, enfim, é nem toco 

no assunto”. (MADRESSILVA, usuária) 

 

“Não... ele só passa remédio”. (ÉRICA, usuária) 

“Não sabe explicar.”. (MARGARIDA, usuária) 

 Quando questionados se informam o uso ao profissional médico, os usuários 

mostraram reservas quanto a isso, e no caso da usuária Gardênia, um temor confesso de 

ser repreendida caso informe a utilização da aroeira: 

“Tenho né.”. (GARDÊNIA, usuária) 

 

“Não, porque se eu chegar, será que eles vão gostar? Se eu falar da Aroeira, 

eu tô em tempo de ir no ginecologista, ai falar: "Doutora, eu tomo chá de 

Aroeira, quando tô com muita inflamação assim na barriga, eu tomo". O que 

é que ela vai me falar?”. (GARDÊNIA, usuária) 

 

 

“Ai vou falar pra ela, eu me dou bem com Aroeira, pra tomar o chá eu me 

dou bem, me dou bem com a Aroeira”. (GARDÊNIA, usuária) 

 

“É, que não pode, se falar com o médico... ai vou falar, não, mas eu me dou 

bem, doutora, com a Aroeira, é”. (GARDÊNIA, usuária) 

  

Além das reservas quanto à informação do uso, existe um descrédito na 

possibilidade da averiguação desta utilização por parte dos usuários entrevistados. No 

entanto, muitos deles se declararam abertos a responderem caso fossem questionados: 

“Não, porque geralmente não são os médicos que vão passar isso pra gente. 

E eu procuro dosar por  mim mesma, né, não exagerar no que eu vou tomar 

nem no tipo de xarope que vou fazer.”. (BEGÔNIA, usuária) 

 

Eu respondo que uso, muito difícil eles perguntarem, mas se perguntarem”. 

(MADRESSILVA, usuária) 

 

“Depende, se o médico, se eu for ao médico e ele falar: "Ah, toma tal planta" 

ai eu tomo, mas antes disso não, só eu sabendo já que aquela planta é boa 

pra aquilo que eu tô sentindo, ai eu tomo.”. (MARGARIDA, usuária) 

  

Esta resulta demonstra a necessidade da instauração de um agir comunicativo 

entre profissionais de saúde e usuários, existindo neste campo um potencial latente de 

diálogo entre as partes inexplorado. 

 Todavia, quando o grupo de profissionais de saúde foi questionado se averiguam 

a o uso de plantas medicinais com os usuários, encontramos algumas divergências de 

posicionamentos entre os relatos do grupo entrevistado.  
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 Na fala da ACS Calêndula, observamos como ocorrem as relações de troca de 

informações na medicina tradicional entre profissionais e usuários e como estas 

implicam no cotidiano prático: 

 “É, diz que é bom pra um montão de coisa, né, até pra Diabetes diz que é 

bom. Fiquei até animada, porque o rapaz é diabético ai falei pra ele 

comprar, meu filho.”. (CALÊNDULA, Agente Comunitária de Saúde) 

 

 Contudo, a falta de conhecimentos técnicos na área afeta a qualidade das 

orientações oferecida aos usuários, mesmo entre os profissionais que alegam sondar o 

uso de plantas medicinais no tratamento de doenças: 

“Então, eu pergunto se eles fazem algum tratamento com planta, se eles  me 

disserem que sim eu pergunto: "Tá dando jeito, você acha que tá tendo 

melhora?", "Nossa, eu melhoro muito", então continua, "Ah, eu acho que 

piorei", então para, a orientação que a gente dá é essa, se tiver melhorando 

mantém, se não tiver a gente suspende, pede pra suspender”. (CAMÉLIA, 

enfermeira) 

 

 Neste aspecto, a profissional médica Íris destaca a necessidade da construção de 

um conhecimento sólido, fundamentado por meio de cursos de capacitação e de 

aperfeiçoamento técnico para possibilitar a habilitação da prescrição e orientação de 

plantas medicinais e fitoterápicos aos usuários: 

“É, porque eu não tenho como passar isso pro meu paciente sem ter 

conhecimento, como eu falei, a gente não vê isso na faculdade, nunca fiz um 

curso específico, você vê às vezes matéria em jornal ou então às vezes lê 

alguma coisa mas nada como eu posso dizer, nada focado pra... porque pra 

você passar pro seu paciente você tem que ter uma base bem estruturada, ler 

alguns artigos, fundamentada”. (MÉDICA, Íris) 

 

“Não, não em fitoterapia, a gente tem vários programas, pro médico que tem 

alguma dificuldade se aperfeiçoar mas eu nunca ouvi falar nada em relação 

a fitoterapia não, tem até um grupo que vai passando esse.. ah, é... DST, não 

sei o que, tem vários tipos de cursos, né, mas em relação a fitoterapia...”. 

(MÉDICA, Íris) 

 

“É, ai não como ser incentivado, porque incentivar vai ser falar: "Ah, gente, 

olha, vamos fazer uso de fitoterápico, ensinar pros pacientes" mas pra você 

passar o conhecimento pro paciente, você tem que tá com esse conhecimento 

bem sólido, né”. (MÉDICA, Íris) 

 
 Estes relatos direcionam para a necessidade da instalação de educação 

permanente e educação continuada na temática de plantas medicinais e fitoterápicos, 

assim como a oferta de materiais didáticos de apoio ao profissional. 
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8  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

8.1 CONCLUSÕES 

 
Esta pesquisa teve como objetivo a conexão do tema de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos no âmbito do Sistema Único de Saúde, às temáticas que incorporam a 

dinâmica usual, relativas aos conhecimentos e práticas de usuários e profissionais de 

saúde sobre terapia tradicional, e como estas se inter-relacionam no contexto da ESF de 

Heliópolis.  

 O principal questionamento no início da pesquisa consistia em quais eram os 

conhecimentos e práticas de profissionais e usuários da Rede de Atenção Básica sobre 

plantas medicinais e fitoterápicos, e quais eram os fatores influenciadores dos mesmos: 

sociais, culturais e econômicos. 

 Com o propósito de responder a este questionamento, foram realizadas 

entrevistas com dois grupos distintos: os usuários adscritos e os profissionais de saúde 

atuantes na ESF. 

Tendo em vista o foco desta pesquisa e considerando os resultados obtidos por 

meio da análise das entrevistas, associada às observações, diários de campos, foram 

propostas e apresentadas inferências alusivas a temática, e concluiu-se que:  

 Os achados referentes às motivações influenciadoras do uso de plantas 

medicinais para o cuidado da saúde perpassam pelos aspectos culturais, sociais e 

econômicos.  

 No sentido do uso cultural, foi observado que a prática da medicina tradicional 

se sustenta entre usuários e profissionais de saúde nos seguintes aspectos: o uso como 

uma escolha de estilo de vida baseada em uma filosofia naturalista; a alusão da 

medicação de origem alopática industrializada como algo a ser evitado fundamentado 

na dualidade de seus efeitos; a concepção da ausência de riscos associados ao uso de 

plantas medicinais, firmada no princípio de que plantas medicinais conferem somente 

benefícios, portanto são incapazes de causar algum problema por meio de seu uso. 

 No quesito da dosagem utilizada na terapêutica, ocorrem divergências no grupo 

dos usuários entrevistados, apresentando duas vertentes: a crença da inexistência de 
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necessidade de limites na dosagem dos preparos medicinais, e a percepção de risco 

adquirida, seja esta pela própria experiência, e/ou pela transmissão cultural familiar. 

 Aparentemente, é prioritária a transmissão do conhecimento e cuidado na 

utilização de plantas que possuem potencial tóxico plantas com potencial tóxico entre o 

grupo de usuários, sendo também citado pela profissional de saúde ACS. 

No âmbito econômico, o uso de plantas medicinais é apontado entre os dois 

grupos entrevistados, usuários e profissionais de saúde, como quesito preponderante por 

ser economicamente viável. Neste aspecto, limitação de recursos para obter 

medicamentos alopáticos reforça a prática da medicina tradicional, tornando o uso de 

medicações alopáticas restringidos ao tratamento de casos mais graves de algumas 

doenças.  

Os aspectos sociais também foram contemplados, ao serem designados pelos 

profissionais de saúde as dificuldades de acesso da população usuária a serviços 

essenciais no cuidado da saúde.  

Os principais problemas foram apontados pela administradora e enfermeira do 

PSF Rosa, a qual destaca como principais desafios: a dificuldade de acesso a consultas 

médicas, o acesso a exames especializados e ao acesso a medicamentos.  

A módica oferta de serviços médicos foi atrelada a baixa cobertura populacional, 

e aliada ao número reduzido de profissionais de saúde, assim como as deficiências 

estruturais e as necessidades de expansão do Programa Saúde da Família. Este 

panorama pode vir a contribuir na consolidação e preservação da medicina tradicional, 

principalmente em populações exclusivamente dependentes do sistema público de 

saúde.  

Entre os dois grupos, usuários e profissionais de saúde, foi observada a 

ocorrência da transmissão do conhecimento no contexto familiar, e a diminuição deste 

ciclo com o passar das gerações. Mesmo em sujeitos que proferidamente não são 

praticantes da medicina tradicional, como no caso da médica Íris, suas crenças e valores 

são passíveis de interferência quando ocorre a observação de efeitos farmacológicos 

benéficos em outrem. 

A protagonização da mulher como detentora e responsável pela manutenção e 

propagação do conhecimento no seio familiar foi evidente na fala de todos os sujeitos 
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entrevistados em ambos os grupos pesquisado, tanto nos profissionais de saúde, quanto 

nos usuários. As principais figuras citadas como reprodutora de conhecimento e ensino 

foram “mães” e “avós”. Neste contexto, as citações foram feitas sempre ligadas no 

cuidado familiar da saúde, e também através da observação e ensino de preparos 

medicinais. 

A utilização de plantas medicinais como alternativa terapêutica no período de 

espera da oferta da próxima consulta foi proferida pela ACS Calêndula como uma 

motivação para a prática desta terapia, provavelmente pelas experiências vivenciadas no 

contexto de seu trabalho na ESF, ao conviver e observar as dificuldades encontradas 

pelos usuários no acesso ao tratamento de saúde quando este lhe é solicitado. 

Nesta pesquisa, foi citado o uso de 41 plantas. Estes dados ressaltam a 

diversidade de plantas utilizadas com fins medicinais pelos usuários e profissionais de 

saúde entrevistados. Uma significativa variedade de formulações nos preparos de 

plantas medicinais foi citada nos dois grupos de entrevistados, usuários e profissionais 

de saúde.  

Na maioria dos casos, as atribuições terapêuticas feitas pelos usuários e 

profissionais de saúde se apresentaram de acordo com a literatura. Embora o 

conhecimento da diversidade de propriedades farmacológicas das plantas tenha sido 

reduzido. Outro aspecto a ser ressaltado, advém da ausência de conhecimento sobre os 

riscos tóxicos do uso associado à restrição por idade, dose e concentração dos preparos 

medicinais, assim como, o potencial de ocorrência de interações medicamentosas e 

reações adversas por associação de medicamentos tradicionais aos alopáticos. 

 A importância do estabelecimento do diálogo e a comunicação entre 

profissionais de saúde e usuários tornam-se essenciais para a propagação de 

informações aos usuários, principalmente as com alto potencial tóxico. Evidenciando 

esta necessidade, citamos o caso da utilização da planta trombeteira, conhecida também 

por seu efeito narcótico e citada pela usuária Margarida por suas propriedades 

antiinflamatórias, não reconhecidas pela literatura e pesquisas afins. A utilização da 

planta aroeira que tem seu uso contra-indicado para crianças menores de doze anos 

também foi citado pela usuária Érica no trato da saúde de sua neta. 

 Entretanto, a troca de conhecimentos, técnico e tradicional, pressupõe que os 

profissionais de saúde estejam qualificados e capacitados quanto aos conhecimentos das 
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atribuições farmacológicas de plantas medicinais e fitoterápicos. A Educação Popular 

em Saúde se apresenta como importante ferramenta na consolidação do estabelecimento 

do diálogo entre as partes. 

No alusivo a influência do estabelecimento de redes de informação e troca de 

saberes entre o grupo dos usuários, foi observado que ocorre a nível restrito a esfera 

familiar, não sendo considerado um assunto a ser discutido entre amigos e vizinhos. 

 De acordo com os relatos obtidos dos usuários do PSF, a unidade de saúde não é 

reconhecida como fonte de informação sobre o uso correto das plantas medicinais, 

sendo os profissionais desconexos deste papel. Em parte, isto decorre da restrição da 

figura do profissional médico como somente prescritor de medicamentos alopáticos. 

  As barreiras comunicativas invisíveis impostas entre medicina tradicional e 

medicina alopática foram materializadas em diferentes falas de usuários, ao 

demonstrarem temor da repreensão caso informassem o uso de plantas medicinais. 

Outro fator apontou para o descrédito na possibilidade de serem sondados quanto ao uso 

pelo profissional. Esta resulta demonstrou a necessidade da instauração de um agir 

comunicativo entre profissionais de saúde e usuários, existindo neste campo um 

potencial latente de diálogo entre as partes inexplorado. 

 Entre os relatos dos profissionais de saúde quanto à averiguação do uso de 

plantas medicinais aos usuários apresentaram divergência posicionamentos entre os 

entrevistados. Os dois profissionais médicos declararam não perguntar e nem orientar os 

usuários quanto ao uso principalmente pela necessidade de cursos de capacitação e de 

aperfeiçoamento técnico que possibilitem a habilitação da prescrição e orientação de 

plantas medicinais e fitoterápicos. Os demais profissionais alegaram orientar aos 

pacientes na suspensão da terapia caso se sintam mal.  

 Estes relatos direcionam para a necessidade da instalação de educação 

permanente e educação continuada na temática de plantas medicinais e fitoterápicos, 

assim como a oferta de materiais didáticos de apoio ao profissional. 
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8.2 RECOMENDAÇÕES 

  

Diante das conclusões obtidas e descritas neste estudo, algumas recomendações 

foram apresentadas, com o propósito de cooperar com melhoria do processo de trabalho 

dos profissionais de saúde e na assistência prestada aos usuários da ESF de Heliópolis.  

 Firmados na percepção dos profissionais de saúde sobre a utilização de plantas 

medicinais e fitoterápicos na Atenção Básica a Saúde, observou-se que no referido 

município, não ocorre à inserção de tal prática integrativa em nível de atenção primária. 

Embora segundo os profissionais, a secretaria de saúde incentive de forma verbal, a 

unidade não possui estratégias desenvolvidas que possibilitem esta inserção. 

 Outro ponto crítico se configura na deficiência do conhecimento da prática da 

fitoterapia por parte dos profissionais de saúde entrevistados, assim como, as políticas 

públicas que as embasam e dos materiais didáticos produzidos e disponíveis pelo 

Ministério da Saúde que tratam da temática. Ocorre, portanto a necessidade da 

orientação e incentivo do conhecimento da prática fitoterápica, possibilitando assim a 

utilização dos usuários de forma correta, segura e eficaz. Neste sentido, a recomendação 

da implantação do Programa Nacional de Plantas medicinais e Fitoterápicos se 

configura como importante estratégia de atenção a saúde aos usuários. 

No relativo à medicina tradicional, tanto os usuários, quanto os profissionais de 

saúde, reconheceram a utilização de terapia como prática usual, e a maioria destes 

profissionais alegaram utilizar em no cuidado de sua saúde. No entanto, esta prática 

ocorre de forma isolada, não se efetivando na prática do cotidiano assistencial. A falta 

de conhecimento técnico foi citada como fator desta desconexão. 

A oferta de cursos de capacitação e aperfeiçoamento por meio de educação 

continuada e educação permanente são essenciais para a incorporação desta prática e no 

estímulo a aprendizagem. Este também se apresenta como facilitadora no processo da 

busca do diálogo sobre a utilização de plantas medicinais e na troca de saberes entre 

usuários e profissionais de saúde.  

 Neste sentido, a Educação Popular em Saúde contribui no fortalecimento deste 

processo, criando pontes de diálogos, resultando no empoderamento dos usuários e 

consolidando a aprendizagem e troca de conhecimentos entre os pares. 
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 Embora as utilizações de plantas medicinais ocorram de forma tradicional entre 

os usuários, esta necessita ser atrelada a medicina convencional, por meio de programas 

de saúde como o Programa de Saúde da Família. Isto possibilitaria o atendimento da 

demanda de usuários e proporcionaria o uso seguro e eficaz.  

A criação de hortas também tem muito a contribuir na redução de gastos e na 

diminuição na injeção de medicamentos alopáticos, portadores, segundo os 

entrevistados em menores reações adversas e interações medicamentosas, assim como a 

prevenção de intoxicações. Para isso, faz-se necessário o controle de qualidade no 

cultivo e coleta das plantas como também uma padronização na produção dos 

medicamentos. 

 Estas iniciativas também contribuem para a ampliação do acesso dos usuários 

aos medicamentos, tendo em vista os problemas desabastecimento de medicamentos 

alopáticos enfrentados no município de Belford Roxo, incluindo a ESF de Heliópolis. 

 A presença do profissional de saúde farmacêutico tem muito a contribuir neste 

processo, principalmente pela natureza de suas atribuições, sua atuação se estende desde 

o cuidado, manejo e manipulação de medicamentos, até a prestação da assistência 

farmacêutica, pautada no acompanhamento e orientação na terapêutica dos usuários. 

 Na perspectiva da contribuição farmacêutica trans-disciplinar, este é habilitado e 

dotado de conhecimentos capazes de contribuir junto da equipe no treinamento, 

capacitação e orientação da utilização de plantas medicinais de forma segura e eficaz. 

 Foram diversas as dificuldade enfrentadas na ESF, as quais requerem iniciativas 

por parte da gestão de saúde no município. De acordo com a administradora Rosa, o 

principal de influencia direta no atendimento da demanda existente hoje, decorre do 

número insuficiente de ACS no quadro de funcionários. Neste contexto, destacamos a 

importância deste profissional como elo entre a ESF e usuários, e em seu potencial 

como facilitador de diálogo entre as práticas ocorridas no contexto da medicina 

tradicional e alopática.   
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APÊNCICES 

 

APÊNDICE A - Roteiro para entrevista com usuários 

 

 Observação: Este instrumento é um roteiro e será privilegiada a narrativa do 

entrevistado, mas alguns itens foram mantidos para fins de orientação da entrevista. 

 

Data da entrevista: ____/____/____ 

Nº Família:___________________ 

Comunidade: _________________ 

 

1. Dados de Identificação 

 

Sexo: Masc: ( ) Fem: ( ) Idade:_________________ 

Naturalidade:______________________________ 

Religião: _________________________________ 

Escolaridade:Não alfabetizado( )  

Alfabetizado ( )  

1º grau incompleto ( )     

1º graucompleto ( )  

2º grau incompleto ( )  

2º grau completo( )   

     Ensino Superior ( ) 

Profissão: _________________________________ 

Tempo de residência na comunidade: ____________ 
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2. Dados sobre as plantas medicinais 

 

2.1 Costuma usar plantas no tratamento de doenças? 

2.2 Por que você utiliza plantas medicinais no tratamento das doenças? 

2.3 Faz uso de plantas na forma de: 

Chás ( ) Emplastros ( ) Compressas ( ) Xaropes ( ) Outros. Quais? 

 

2.4 Tem alguma planta medicinal cultivada em casa?  

Qual ? 

 

2.5 Com quem você obteve os conhecimentos sobre as plantas medicinais? 

2.6 Onde você obtém as plantas medicinais que usa: 

2.7 Para fazer uso de uma planta medicinal: 

a) Procura orientação médica ou de outros profissionais de saúde 

b) Quando procura, recebe orientação satisfatória e esclarecedora 

c) Segue recomendação quando recebida 

d) Segue recomendação de amigos, parentes, família ou internet 

 e) Procura a quem da família (avós, mãe, tios...) 

 f) Procura orientação em livros especializados 

 g) Procura orientação em bancas de vendas de plantas medicianais 

 h) Usou uma vez e deu certo, usa outras vezes 

 

2.8 Com relação à dosagem que costuma usar: 

a) Segue recomendação médica  

b) Segue recomendação de amigos, parentes, família ou internet 

c) Procura orientação em livro especializado  

d) Utiliza qualquer dosagem, pois a planta não faz mal à saúde  

 e) Faz uso de garrafadas sem saber a dosagem 
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2.9 Já teve casos de intoxicação (envenenamento) por plantas na família? 

a) Sim ( ) Não ( )  

Em caso afirmativo: criança ( ) adulto ( ) 

Idade: ____________ 

b) Qual a planta:  

c) Como foi utilizada:  

e)Quais as reações e o que foi feito para sanar o problema: 

 

2.10 Cite algumas plantas que costuma usar, para que e como as usa: 

Nome da planta 

Para que usa  

De que maneira usa  

Parte usada 

 

3. Dados sobre a possibilidade de uso de medicamentos fitoterápicos 

a) Alguma vez conversou sobre plantas medicinais/fitoterápicos com médicos, 

com algum profissional deste PSF (Incluindo agentes, etc.)?  

 

b) Com quem conversa sobre (incluindo os diferentes espaços que transita na 

cidade/comunidade)?  

 

3.1 Qual sua opinião sobre a possibilidade de serem prescritas plantas medicinais na 

UBS? 
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APÊNDICE B - Roteiro para entrevista com a equipe de saúde 

 

 Observação: Este instrumento é um roteiro e será privilegiada a narrativa do 

entrevistado, mas alguns itens foram mantidos para fins de orientação da entrevista. 

 

 

1. Dados de Identificação 

 

Sexo: Masc: ( ) Fem: ( )  

Idade: 

Escolaridade: Não alfabetizado ( )  

                       Alfabetizado ( )  

                      1º grau incompleto ( )     

                      1º grau completo ( )  

                      2º grau incompleto ( )  

                      2º grau completo  ( )           

                      Ensino Superior ( ) 

Profissão: 

Tempo de trabalho na USF: 

 

2. Sobre o uso de fitoterápicos 

 

2.1 - Você tem conhecimento se as comunidades da área de abrangência destaUnidade 

de Saúde fazem uso de plantas medicinais no tratamento de doenças? 

a) Se já perguntou no histórico/anamnese? 

b) Se já identificou algum tipo de melhora ou de problema? 

c) Se já fez algum curso de atualização ou especialização sobre o tema? 

d) Se já participou de algum grupo sobre o tema? 

2.2- O que você conhece sobre fitoterapia? 

 

2.3 – Onde você adquiriu este conhecimento? 
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2.4 - Você costuma orientar os usuários da Unidade de Saúde sobre o uso deplantas no 

tratamento de doenças? 

Por quê? 

 

2.5 - Caso a Secretaria Municipal de Saúde implante este programa, você indicaria ouso 

de plantas no tratamento de doenças? 

Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



121 

APÊNDICE D - Roteiro para entrevista com Agentes Comunitários de Saúde 

 

Observação: Este instrumento é um roteiro e será privilegiada a narrativa do 

entrevistado, mas alguns itens foram mantidos para fins de orientação da entrevista. 

 

 

1. Dados de Identificação 

 

Sexo: Masc: ( ) Fem: ( )  

Idade: 

Escolaridade: Não alfabetizado ( )  

                       Alfabetizado ( )  

                      1º grau incompleto ( )     

                      1º grau completo ( )  

                      2º grau incompleto ( )  

                      2º grau completo  ( )           

                      Ensino Superior ( ) 

Profissão: 

Tempo de trabalho na USF:  

 

2. Sobre o uso de fitoterápicos 

 

2.1 - Você tem conhecimento se os usuários das comunidades da área de abrangência 

desta Unidade de Saúde fazem uso de plantas medicinais no tratamento de doenças? 

a) Se já perguntou no histórico? 

b) Se já identificou algum tipo de melhora ou de problema? 

c) Se já fez algum curso de capacitação sobre o tema? 

d) Se já participou de algum grupo de discussão sobre o tema? 

e) Identificaria alguns usuários para participarem da pesquisa?  

f) Conhece práticas e histórias de uso destes? Alguma narrativa? 
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2.2 Você tem conhecimento do motivo que levam as pessoas a utilizarem plantas 

medicinais no tratamento das doenças? 

a) Por tradição cultural? 

b) Por dificuldades financeiras em adquirir o medicamento da farmácia? 

c) Por acreditar na ineficiência dos medicamentos da farmácia? 

d) Por precaução? 

e) Por dificuldade de conseguir uma consulta a tempo? 

 

2.3 Fazem o uso de plantas na forma de: 

Chás ( ) Emplastros ( ) Compressas ( ) Xaropes ( ) Outros.  

Quais? 

 

2.3 - Tem conhecimento de hortas de plantas medicinais nas comunidades da área de 

abrangência desta Unidade de Saúde? 

 

2.3 - Tem conhecimento de quais plantas medicinais são mais frequentes nas hortas de 

residências  na comunidades da área de abrangência desta Unidade de Saúde? 

 

2.7 - Você tem conhecimento de como se dá o uso da planta medicinal: 

a) Por recomendação médica  

b) Por recomendação de amigos, parentes, família ou internet 

c) Pela procura  da orientação em livros especializados  

d) Usou uma vez e deu certo, usa outras vezes  

 

2.3 - O que você conhece sobre fitoterapia? 

2.4 – Onde você adquiriu este conhecimento? 
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3. Dados sobre a possibilidade de uso de medicamentos fitoterápicos 

 

a) Alguma vez conversou sobre plantas medicinais/fitoterápicos com médicos, 

com algum profissional deste PSF ?  

 

b) Alguma vez conversou sobre plantas medicinais/fitoterápicos com pessoas 

da comunidade que indicam o seu uso? 

 

c) Com quem conversa sobre (incluindo os diferentes espaços que transita na 

cidade/comunidade)?  

 

3.1 Qual sua opinião sobre a possibilidade de serem prescritas plantas medicinais na 

UBS? 
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APÊNDICE E - Plantas medicinais utilizadas e citadas por usuários e profissionais de saúde, com uso popular local, modo 

de uso e preparo e indicação terapêutica registrada em literatura científica. 

 (Continua) 

 
 
 
 
 
 
 

Nome popular 

 

Parte vegetal 

utilizada/ 

Produto 

extrativo 

Uso popular citado por 

usuários 

 

Forma de uso Indicação terapêutica (Literatura) 

 

Referencias 

 

Acerola Fruto Vitamina A, b e c, tosse, 

resfriado 

Suco, xarope Estudos apontam para a o aumento dos 

níveis séricos de ácido ascórbico 

ARANHA et al. 

(2004) 

Agrião Folhas Aumentar a imunidade, 

vitamina C 

In natura, chá, 

xarope 

Tratamento de bronquites, gripes, 

faringites, laringites e antidiabética 

SOARES et al. (2016) 

Amora Folhas Menopausa Chá Diarréias agudas de etiologia não 

infecciosa, inflamações leves da 

mucosa orofaríngea 

FINTELMANM & 

WEISS (2010) 
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APÊNDICE E - Plantas medicinais utilizadas e citadas por usuários e profissionais de saúde, com uso popular local, modo 

de uso e preparo e indicação terapêutica registrada em literatura científica. 

 (Continua) 

Nome popular 

 

Parte vegetal 

utilizada/ 

Produto 

extrativo 

Uso popular citado por 

usuários 

 

Forma de uso Indicação terapêutica (Literatura) 

 

Referencias 

 

Aroeira Folha e Casca Machucados, dor na 

barriga, inchaço nos 

joelhos e pés, 

cicatrizante, 

antiinflamatório 

Chá: inflamação 

interna, infecção 

urinária 

Chá da casca: 

duas lascas da 

casca do tronco 

Antiinflamatório e cicatrizante 

ginecológico. 

BRASIL (2011) 

Arnica Folhas Dor no joelho, inchaço, 

inchaço nas pernas e no 

joelho  

Inchaço nos pés: 

banho morno 

Machucado: banho 

quente ou sumo das 

folhas ou chá 

(menos utilizado 

devido ao sabor 

desagradável) 

Extratos com ação 

Anti-inflamatória e analgésica  

SMOLAREK (2009) 
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APÊNDICE E - Plantas medicinais utilizadas e citadas por usuários e profissionais de saúde, com uso popular local, modo 

de uso e preparo e indicação terapêutica registrada em literatura científica. 

 (Continua) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome popular 

 

Parte vegetal 

utilizada/ 

Produto 

extrativo 

Uso popular citado por 

usuários 

 

Forma de uso Indicação terapêutica (Literatura) 

 

Referencias 

 

Assa Peixe Folhas Resfriado, pneumonia, 

bronquite aguda, asma 

Xarope 

Sumo em jejum 

 Espécies com ação terapêutica 

comprovada: 

V. colorata (atividade 

antibacteriana); V. cinérea 

(atividade antiinflamatória, 

analgésica, antipirética, 

antiinflamatória); V. arbórea 

(atividade antifúngica) 

SOUZA (2009) 
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APÊNDICE E - Plantas medicinais utilizadas e citadas por usuários e profissionais de saúde, com uso popular local, modo 

de uso e preparo e indicação terapêutica registrada em literatura científica. 

 (Continua) 

Nome popular 

 

Parte vegetal 

utilizada/ 

Produto 

extrativo 

Uso popular citado por 

usuários 

 

Forma de uso Indicação terapêutica (Literatura) 

 

Referencias 

 

Bananeira Umbigo Xarope Bronquite Raízes: anti-helmíntico 

Flores: são adstringentes 

Frutos: suave laxante.  

Suco da haste: distúrbios nervosos 

como epilepsia, histeria e em 

disenteria e diarréia. 

Ação: diarréia e disenteria e 

promove a cura de lesões intestinais 

em colite ulcerosa, doença celíaca, 

obstipação e úlcera péptica  

Prebiotícos: para o crescimento 

seletivo de bactérias benéficas no 

intestino.  

Contêm diferentes oligossacarídeos 

compreendendo frutose, xilose, 

galactose, glucose e manose ocorrem 

naturalmente em bananas 

KARUPPIAH& 

MUSTAFFA (2013) 
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APÊNDICE E - Plantas medicinais utilizadas e citadas por usuários e profissionais de saúde, com uso popular local, modo 

de uso e preparo e indicação terapêutica registrada em literatura científica. 

 (Continua) 

Nome popular 

 

Parte vegetal 

utilizada/ 

Produto 

extrativo 

Uso popular citado por 

usuários 

 

Forma de uso Indicação terapêutica (Literatura) 

 

Referencias 

 

Beringela Fruto e cascas Reduzir o colesterol Chá Estudos apontam para a redução da 

dislipidemia, em especial a 

hipercolesterolemia quando utilizada 

na forma de suco do fruto com casca. 

GONÇALVES et al. 

(2006); 

FARMACOGNOSIA 

(2012) 

Boldo 

Boldo-africano, 

boldo-brasileiro e 

boldo-nacional 

Folha Fígado, inchaço, mal 

estar estomacal, dor de 

estômago, enjôo, dor de 

barriga, limpeza 

 

Chá  
Antidispéptico. BRASIL (2011) 

Camomila Folha e flor Acalmar Chá Inflorescências. Espasmos e doenças 

inflamatórias do trato gastrointestinal, 

em gengivites, inflamações da pele e 

mucosas 

FINTELMANM & 

WEISS (2010) 

Cana de açúcar Folha Baixar a pressão Chá Os efeitos no sistema cardiovascular 

ainda não foram provados em estudos 

FARMACOGNOSIA 

(2012) 

Capim-santo Folhas frescas 

ou secas 

Acalmar o pulmão, 

resfriado, hábito 

Chá Antiespasmódico, ansiolítico e sedativo 

leve. Nervosismo, ansiedade e insônia 

FARMACOGNOSIA 

(2012) 
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APÊNDICE E - Plantas medicinais utilizadas e citadas por usuários e profissionais de saúde, com uso popular local, modo 

de uso e preparo e indicação terapêutica registrada em literatura científica. 

 (Continua) 

Carqueja  
Folhas Afinar o sangue Chá Chá por infusão. Antidispéptico. 

Problemas no fígado e vesícula biliar 

(pedras), digestivos, úlceras, gastrite, 

má digestão, diurético. 

BRASIL (2011); 

FARMACOGNOSIA 

(2012) 

Cebola Casca Garganta Gargarejo Estudos apontam para atividade 

antitrombótica no sistema 

cardiovascular 

ALMEIDA & 

SUYENAGA (2009) 

Chia grão Diabetes Ingestão Estudos apontam o efeito no 

tratamento da dislipidemia e 

resistência à insulina, ricas em fibras 

alimentares e ômega-3 e pobres em 

gordura saturada, gordura trans e 

colesterol, fontes de antioxidantes 

COELHO & SALAS-

MELLADO (2014) 

Nome popular 

 

Parte vegetal 

utilizada/ 

Produto 

extrativo 

Uso popular citado por 

usuários 

 

Forma de uso Indicação terapêutica (Literatura) 

 

Referencias 
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APÊNDICE E - Plantas medicinais utilizadas e citadas por usuários e profissionais de saúde, com uso popular local, modo 

de uso e preparo e indicação terapêutica registrada em literatura científica. 

 (Continua) 

Nome popular 

 

Parte vegetal 

utilizada/ 

Produto 

extrativo 

Uso popular citado por 

usuários 

 

Forma de uso Indicação terapêutica (Literatura) 

 

Referencias 

 

Chapéu de Couro Folha Má digestão, barriga 

inchada 

Chá Estudos farmacológicos têm 

demonstrado que esta espécie 

apresenta atividades vasodilatadora, 

em aorta isolada de coelho, e 

antihipertensiva em ratos 

 

FARMACOGNOSIA 

(2012) 

Chuchu Casca Baixar a pressão Chá Estudos apontam para efeitos anti-

hipertensivos  

LORENZI & MATOS 

(2008) 

Colônia, Cana-do-

brejo 

Folhas, frutos e 

flores 

 

Inflamação nos rins, 

problemas no pulmão, 

calmante 

Chá Estudos apontam para o efeito 

hipotensor e levemente diurético 

obtido através do chá das folhas, 

atividade antimicrobiana, anti-

histéricas, estomáticas e vermífugas 

relacionadas às folhas, flores e rizoma 

CORREIA et al. 

(2010) 
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APÊNDICE E - Plantas medicinais utilizadas e citadas por usuários e profissionais de saúde, com uso popular local, modo 

de uso e preparo e indicação terapêutica registrada em literatura científica. 

 (Continua) 

Nome popular 

 

Parte vegetal 

utilizada/ 

Produto 

extrativo 

Uso popular citado por 

usuários 

 

Forma de uso Indicação terapêutica (Literatura) 

 

Referencias 

 

Comigo ninguém 

pode 

Folhas Rezar, dor no corpo  

Planta com fama 

popular de "espantar o 

mau-olhado e maus-

espíritos". 

 

Banho 
Todas as partes da planta possuem 

compostos tóxicos, sendo uma planta 

venenosa. Mas somente gera danos 

se ingerida. 

LAINETT et al. 

(1995) 

Erva-de-São-João Folha Xarope Resfriado Partes áreas. Estados depressivos, 

pânico, ansiedade; uso externo em 

traumas e mialgias 

FINTELMANM & 

WEISS (2010) 

Erva Cidreira 

 

Folhas Acalmar, hábito, pressão 

alta 

Chá Folhas. Distúrbios funcionais do trato 

gastrointestinal, distúrbios do sono de 

origem psicogênica 

FINTELMANM & 

WEISS (2010) 

Erva-doce e Anis Folhas Calmante, (também para 

bebes) 

Chá Chá por infusão. Antidispéptico e 

antiespasmódico. 

BRASIL (2011) 
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APÊNDICE E - Plantas medicinais utilizadas e citadas por usuários e profissionais de saúde, com uso popular local, modo 

de uso e preparo e indicação terapêutica registrada em literatura científica. 

 (Continua) 

Nome popular 

 

Parte vegetal 

utilizada/ 

Produto 

extrativo 

Uso popular citado por 

usuários 

 

Forma de uso Indicação terapêutica (Literatura) 

 

Referencias 

 

Fumo Folha Dor nos pés nos joelhos Banho A nicotina é alcalóide vegetal e sua 

fonte principal é a planta do tabaco.  

É sintetizada nas raízes, 

subindo pelo caule até as folhas. Nas 

mais altas e nas áreas próximas ao 

talo, armazenam-se as maiores 

concentrações. A inalação pode 

provocar câncer. 

ROSEMBERG 

(2003) 

Guaco  Tosse Chá, xarope Expectorante BRASIL (2011) 

Gervão Folhas Dor de garganta, 

problemas 

gastrointestinais como 

enjôo, dores 

abdominais, problemas 

no fígado 

Chá Tanto as folhas quanto as raízes, 

combatem as dores do peito e do 

estômago, é estimulante, febrífuga, 

sudorífica e diurética.  

Estudos relatam que o decocto das 

folhas apresenta também propriedades 

inseticidas. 

ROSSETTO et al. 

(2000) 
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APÊNDICE E - Plantas medicinais utilizadas e citadas por usuários e profissionais de saúde, com uso popular local, modo 

de uso e preparo e indicação terapêutica registrada em literatura científica. 

 (Continua) 

Nome popular 

 

Parte vegetal 

utilizada/ 

Produto 

extrativo 

Uso popular citado por 

usuários 

 

Forma de uso Indicação terapêutica (Literatura) 

 

Referencias 

 

Goiaba Brotinho da 

Goiaba 

Diarréia Chá Combate a diarréias, desinterias, 

excesso de ácido úrico, feridas, 

ferimentos diversos, gripes, 

resfriados e retenção de líquidos, 

cicatrizante de feridas, ajuda a 

prevenir a acidez do estômago e 

antioxidante. 

FARMACOGNOSIA 

(2012) 

Guiné Folha Benzer contra olho 

grande 

Banho espiritual Atividades hipoglicemiante, diurética, 

anti-reumática, anti-helmíntica, 

antiespasmódica, anti-convulsionante, 

emenagoga, abortiva, analgésica, anti-

febril, antitumoral, enfermidades 

nervosas, afrodisíaca 

CAMARGO (2007) 

Inhame Tubérculo Chikungunya, feridas na 

boca 

Suco - - 
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APÊNDICE E - Plantas medicinais utilizadas e citadas por usuários e profissionais de saúde, com uso popular local, modo 

de uso e preparo e indicação terapêutica registrada em literatura científica. 

 (Continua) 

Nome popular 

 

Parte vegetal 

utilizada/ 

Produto 

extrativo 

Uso popular citado por 

usuários 

 

Forma de uso Indicação terapêutica (Literatura) 

 

Referencias 

 

Insulina vegetal Folhas Diabetes Chá Atividade hipoglicemiante SOUZA & 

NETO (2009) 

Limão Poupa 

 

Emagrecimento 
Chá - - 

Louro Folhas  Chá Estudos apontam para a presença de 

propriedades digestivas, carminativa e 

antiespasmódica, além de possuir atividades 

analgésica, antiinflamatória e antioxidante 

GODIM et al. 

(2013) 

Melão São Caetano Fruto Dores das juntas e nas 

articulações, anti 

Inflamatório 

Infusão no 

álcool  

Infusão e cozimento. Antidiarréico e 

antirreumático. Extrato etanólico das folhas: 

atividades anti-helmíntica, antifúngica, 

cicatrizante, gastroprotetora 

Extratos das folhas (aquoso etanólico e 

metanólico): atividade antimicrobiana 

Extratos dos Frutos: propriedades 

hipoglicemiantes, antiulceratogênicos. 

PEREIRA, B.S. 

et al. (2010) 
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de uso e preparo e indicação terapêutica registrada em literatura científica. 

 (Continua) 

Nome popular 

 

Parte vegetal 

utilizada/ 

Produto 

extrativo 

Uso popular citado por 

usuários 

 

Forma de uso Indicação terapêutica (Literatura) 

 

Referencias 

 

Novalgina  Folhas Dor de cabeça, gripe Chá Chá por infusão.  

Aperiente, Antidispéptico, 

antiinflamatório e antiespasmódica. 

BRASIL (2011) 

Pitanga Folhas Antitérmico, alivia a 

febre e estimula o 

apetite, gripe, resfriado, 

tosse 

Chá (seis folhas pra 

uma xícara de 

água), xarope 

Estudos apontam que o extrato bruto 

de suas folhas apresenta efeito 

vasorrelaxante em aorta de rato, 

possivelmente envolvendo a via do 

óxido nitroso, hipotensor e efeito 

depressor sobre o coração 

FARMACOGNOSIA 

(2012) 

Quebra-pedra Folhas Cálculo renal Chá Estudos apontam para o a ação 

Litolítica nos casos de litíase urinária. 

BRASIL (2011) 

Romã Grãos, favos, 

casca, sementes 

Dor de garganta, 

garganta inflamada 

Infusão em água, 

casca água da 

cozida para 

gargarejo 

Chá por infusão.       Antiinflamatório 

e anti-séptico da cavidade oral. 

BRASIL (2011) 
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 (Continua) 

Nome popular 

 

Parte vegetal 

utilizada/ 

Produto 

extrativo 

Uso popular citado por 

usuários 

 

Forma de uso Indicação terapêutica (Literatura) 

 

Referencias 

 

Rosa Vermelha Pétala e 

sementes 

Dores das articulações Infusão no álcool Cardiotônica, adstringente, 

afrodisíaca, refrescante, laxativa, 

calmante, digestiva. 

Depressão, afecções da garganta, 

boca e atonia digestiva, diarréia, 

queimaduras, urticária, picadas de 

inseto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BAYAN et al. (2014) 

Saião Folhas Pequenas feridas na 

cavidade oral, pulmão 

(Tosse bastante catarro), 

dor 

Bochecho, sumo 
- - 
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de uso e preparo e indicação terapêutica registrada em literatura científica. 

 (Conclusão) 

Fonte: Elaborada pela autora.  

Nome popular 

 

Parte vegetal 

utilizada/ 

Produto 

extrativo 

Uso popular citado por 

usuários 

 

Forma de uso Indicação terapêutica (Literatura) 

 

Referencias 

 

Salsa Folha Tempero Tempero Partes áreas. Antisséptico nos casos de 

inflamação das vias urinárias e urolitíase 

FINTELMANM 

& WEISS (2010) 

Trombeteira Flores Banho, antiinflamatório Chá Estudos no tratamento de espasmos e para 

sedação, dentre outros procedimentos. O 

extrato da Brugmansia exibe efeitos 

propriedades antiespasmódica, antiasmático, 

anticolinérgico, narcótico e sedativo. 

DICKEL et al. 

(2010) 

Urucum Fruto Tempero  Tempero  Estudos apontam para atividades 

antibacteriana, antifúngica, antiinflamatória, 

hiperlipidêmica, laxativa e hipotensora 

TILLMANN et 

al.(2016) 
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                                                                                                                                                                                                          (Continua) 

Família botânica 

 

Nome científico 

 

Nome popular 

 

Referencias 

 

Alismataceae.  

 

Echinodorus macrophyllus (Kunth) 

Micheli.  

Chapéu de Couro BAYAN et al. (2014) 

Amaryllidaceae. Allium cepa L. Cebola ALMEIDA & SUYENAGA (2009) 

Anacardiaceae. Schinus terebinthifolius Raddi.  Aroeira, Aroeira-da-praia BRASIL (2011) 

Apiaceae. Petroselinum crispum (Mill.) Salsa FINTELMANM & WEISS (2010) 

Apiaceae. Pimpinella anisum L. Erva-doce e Anis LAINETT et al. (1995) 

Araceae Dieffenbachia seguine (Jacq.)  Comigo ninguém pode DICKEL et al. (2010) 

    

Asteraceae. Achillea millefolium L. Novalgina, dipirona, Mil - folhas e 

mil-em-rama. 

SOUZA & NETO (2009) 

Asteraceae.  Baccharis trimera (Less.) DC. Carqueja e carqueja-amarga. - 
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                                                                                                                                                                                                          (Continua) 

Família botânica 

 

Nome científico 

 

Nome popular 

 

Referencias 

 

 Asteraceae Cacalia polyanthes (Less.) Kuntze, 

Chrysocoma arborea Vell.,  

Chrysocoma phosphorica Vell., 

Eupatorium polyanthes Spreng., 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) H. 

Rob.,  

Vernonia corcovadensis Gardner, 

Vernonia psittacorum A. DC.  

Assa Peixe, assa-peixe-branco, 

cambará-branco, cambará-guaçú, 

cambará-guassú, chamarrita 

KARUPPIAH& MUSTAFFA (2013) 

Araceae. 
Colocasia esculenta L. Inhame BRASIL (2011) 

    

 Asteraceae. Matricalia recurtita L. Camomila FINTELMANM & WEISS (2010) 

Asteraceae. Mikania glomerata Spreng. Guaco BRASIL (2011) 

Asteraceae.   Solidago microgrossa DC.  Arnica, arnica brasileira, espiga de 

ouro. 

SOUZA (2009) 

Bixáceas. Bixa orellana L. Urucum BRASIL (2011) 
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                                                                                                                                                                                                          (Continua) 

Família botânica 

 

Nome científico 

 

Nome popular 

 

Referencias 

 

Brassicaceae.  Nasturtium officinale R. Br.  Agrião GONÇALVES etal. (2006); 

FARMACOGNOSIA (2012) 

Crassulaceae. Kalanchoe brasiliensis Cambess Saião - 

Cucurbitaceae.  Momordica charantia L.  Melão São Caetano LORENZI & MATOS (2008) 

Cucurbitaceae.  Sechium edule (Jacq.)  chuchu, machucho ou pepinela FARMACOGNOSIA (2012) 

Euphorbiaceae. Phyllanthus niruri L. Quebra-pedra - 

Hypericaceae. Hypericum perforatum L. Erva-de-São-João FINTELMANM & WEISS (2010 

Lamiaceae. Plectranthus barbatus Andr. Benth. Boldo, boldo-africano, boldo-

brasileiro e boldo-nacional 

BRASIL (2011) 

Lamiaceae Melissa officinalis L. Erva Cidreira, Melissa FINTELMANM & WEISS (2010) 

    

Lamiaceae. Salvia hispânica L. Chia COELHO & SALAS-MELLADO 

(2014) 

Lauraceae. Laurus nobilis L. Louro GODIM etal. (2013) 

Malpighiaceae. Malpighia glabra L. Acerola CORREIA et al. (2010) 

Myrtaceae.  Eugenia uniflora L.  Pitanga, Pitanga-branca, ibipitanga 

ou jinja 

FARMACOGNOSIA (2012) 
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                                                                                                                                                                                                          (Continua) 

Família botânica 

 

Nome científico 

 

Nome popular 

 

Referencias 

 

Myrtaceae. Psidium guajava L. Goiaba ROSEMBERG (2003) 

Musaceae.  Musa paradisiaca L.  Bananeira FARMACOGNOSIA (2012) 

Phytolacaceae. Petiveria alliacea L.  Guiné FARMACOGNOSIA (2012) 

Poaceae.  

 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Capim-santo, capim-limão, capim-

cidró, capim-cidreira e cidreira. 

FINTELMANM & WEISS (2010) 

Punicaceae. Punica granatum L. Romã SOARES et al.(2016) 

    

Rosaceae.   Rosa gallica Linné. Rosa Vermelha PEREIRA, B.S. et al. (2010) 

Rosaceae. Rubus fruticosus L. Amora FINTELMANM & WEISS (2010) 

Rutaceae.  Citrus limonum (RISSO.) Limão - 

Solanaceae.  Nicotiana tabacum L.  Fumo de rolo, erva-santa, 

fumo, Tobacco (inglês), 

tabaco (espanhol), tabac 

(francês), tabacco (italiano).  

ROSSETTO et al.(2000) 

Solanaceae. Solanum melongena L. Berinjela TILLMANN et al.(2016) 
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                                                                                                                                                                                                        (Conclusão) 

Família botânica 

 

Nome científico 

 

Nome popular 

 

Referencias 

 

Verbenaceae. Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl.  Gervão, aguará-podá, aguarapondá, 

chá-do-brasil, ervão, gerbão, gervão, 

gervão-azul, gervão-folha-de-

verônica, gervão-legítimo, orgibão, 

rinchão, uregão, urgebão, urgervão, 

vassourinha-de-botão, verbena, 

verbena-azul.  

SMOLAREK (2009) 

Vitaceae.  Cissus sicyoides L.  Insulina vegetal BRASIL (2011); FARMACOGNOSIA 

(2012) 

 Zingiberaceae.  Alpinia zerumbet (Pers.)B.L. Burtt & 

R.M. Sm.  

Colônia, Cana-do-brejo BRASIL (2011) 

Fonte: Elaborada pela autora.  
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APÊNDICE G - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  
Nome: ................................................................................................................... 
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........  
Endereço:...............................................................................................................
............................................................................................................................. 
Bairro:.................................................................................................................... 
Cidade:................................................................................................................... 
Telefone: (.....).........................................................  
Email: ................................................ 
 

Título do Protocolo de Pesquisa: Plantas Medicinais e Fitoterápicos: Um Estudo de 

Base Etnográfica no PSF Heliópolis I, II, III em Belford Roxo 

 
Subárea de Investigação: Tecnologias e Práticas em promoção da saúde  
 
Pesquisador responsável: Elaine de Souza Gonçalves Macêdo –
Universidade Estácio de Sá, UNESA – RJ, (21) 993862885. 
nanemax@gmail.comDr. Kátia Maria Braga Edmundo - Universidade 
Estácio de Sá, UNESA – RJ. katia@cedaps.org.br. 
 
Avaliação do risco da pesquisa:  
 
(X) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior  
 
Objetivos e Justificativa:  
 

Descrever e analisar os conhecimentos e práticas de profissionais e usuários da Rede de 

Atenção Básica sobre plantas medicinais e fitoterápicos do PSF Heliópolis I, II e III 

com foco em aspectos sociais, culturais e econômicos.  

Essa Pesquisa se justifica em virtude de promover o diálogo entre conhecimentos e 

práticas de origem científica e popular sobre plantas medicinais e fitoterápicos, gerando 

informações que contribuam a promoção da saúde das populações atendidas a partir de 

questões relevantes relacionadas ao território, no qual o indivíduo se encontra 

estabelecido, sua herança cultural e os determinantes sociais envolvidos no processo. 

 
 
 
 



144 

 
Procedimentos:  
 
A participação consiste em responder a roteiros de entrevistas sobre o que 
conhece a respeito do tema do projeto a você apresentado. Esse instrumento 
lhe será apresentado se você concordar em participar desta pesquisa. 
 
A concordância em participar da pesquisa implica a possibilidade do uso das 
informações para divulgação em âmbito científico, sendo garantido o sigilo e o 
anonimato de todos os participantes. 
 
Riscos e inconveniências:  
 
Risco Mínimo: 
 
Esta é considerada uma pesquisa com um risco mínimopara os 
participantes, ou seja, o mesmo envolvido em atividades como conversar, 
andar ou ler. 
Além disso, a participação nessa pesquisa não é obrigatória. A qualquer 
momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento sem 
nenhum prejuízo ou constrangimento. 
 
Potenciais benefícios:  

Contribuir para análise e troca de conhecimentos científicos e populares em relação ao 

uso de plantas medicinas e fitoterápicos por parte de usuários e profissionais de saúde 

com enfoque nos aspectos sociais, culturais e econômicos. 

 
Informações Adicionais:  
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode 
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da 
Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail 
cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. Para esta pesquisa, 
não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do 
mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 
participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem 
como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.  
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos: Um Estudo de Base Etnográfica no PSF Heliópolis I, II, III em 
Belford Roxo”. Os propósitos desta pesquisa são claros.  
 
Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo 
voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízos.  
 
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o 
participante da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa.  
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Belford Roxo–Rio de Janeiro, __________ / __________/ __________ 
 
 
______________________________     ______________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa  Assinatura do Responsável da 

Pesquisa 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Dados da aprovação do projeto de pesquisa 

 
 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DESÁ/ UNESA/RJ 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DESÁ/ UNESA/RJ 

DADOS DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

 
 
 

Título da Pesquisa:Plantas Medicinais e Fitoterápicos: um estudo de 

base etnográfica no PSF Heliópolis I, II, III em Belford Roxo 

 

Pesquisador:Elaine de Souza Gonçalves Macedo 

 

Área Temática: 

 

Versão:2 

 

CAAE:54929216.0.0000.5284 

 

Instituição Proponente: Universidade Estácio de Sá/ UNESA/RJ 

 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

Submetido em: 08/06/2016 

 

Instituição Proponente: Sociedade e Ensino Superior Médio e  

Fundamental LTDA - IREP 

 

Situação da Versão do Projeto: Aprovado 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 642, 22o andar 

Bairro: Centro CEP: 20.071-001 

UF: RJ Município: RIO DE JANEIRO 

Telefone: (21)2206-9726 E-mail: cep.unesa@estacio.br 
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 ANEXO B – Cópia do documento de autorização de pesquisa no PSF Heliópolis I, II, 

III 

 

 


