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RESUMO 

 

A utilização de plantas como medicamento é uma prática que faz parte da história da 

humanidade, estabelecendo suma importância tanto em aspectos medicinais como 

culturais. Na área de atenção básica, aproximadamente 80% da população mundial 

dependem de práticas tradicionais, sendo que 85% dessa parcela utiliza plantas ou 

preparações à base de vegetais, dos quais 67% das espécies são originadas de 

países em desenvolvimento. Apesar de algumas pesquisas realizadas pelo 

Ministério da Saúde, os dados obtidos são insuficientes para assessoramento a 

novos programas. Com base nessa situação, torna-se necessário um estudo 

detalhado acerca do panorama da prescrição de medicamentos fitoterápicos no 

município de Petrolina – PE, abrangendo desde o perfil do profissional que 

prescreve à prescrição propriamente dita. Foi realizado um estudo qualitativo sobre 

a prescrição e utilização das plantas medicinais e dos fitoterápicos, com os médicos 

da atenção básica do município de Petrolina – PE, através de um questionário que 

envolviam perguntas sobre a abordagem. Os médicos foram questionados sobre 

terem tido formação na área de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. O projeto foi 

aprovado no Comitê de Etíca e Pesquisa da UNIVASF, sob número do parecer 

1.150.441. Do total, 70,6% dos profissionais relatou não possuir formação na área e 

29,4% relatou possuir. Embora a maioria não possua formação, 97% julga 

necessária a inclusão desse conteúdo nos currículos de formação e 82,3% 

prescreve plantas medicinais e fitoterápicos. Os participantes expressaram a falta de 

estudos clínicos comprovando eficácia, indicações, validade de uso, dosagem e 

contraindicações dos medicamentos fitoterápicos, utilizando repetidamente a 

expressão medicina baseada em evidências. Dessa forma, os resultados apontam 

que para o fortalecimento da fitoterapia no âmbito da gestão da Atenção básica e a 

incorporação desta no cotidiano do exercício profissional das equipes de saúde da 

família, é necessário capilarizar a discussão entre os seus atores e todas as 

instâncias envolvidas, utilizando como ferramenta a educação em saúde. 

 

Palavras chave: Plantas medicinais, fitoterápicos, médicos, atenção básica. 
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ABSTRACT 

 

The use of plants as medicine is a practice that is part of human history, establishing 

paramount importance both medical and cultural aspects. In primary care area, 

approximately 80% of the population depend on traditional practices, and 85% of this 

segment uses plants or plant-based preparations of which 67% of the species are 

sourced from developing countries. Although some surveys conducted by the 

Ministry of Health, the data are insufficient to advise the new programs. Based on 

this situation, it is necessary a detailed study of the panorama of the prescription of 

herbal medicines in the city of Petrolina - PE, ranging from the professional profile 

which prescribes the prescription itself. We conducted a qualitative study on the 

prescription and use of medicinal plants and herbal medicines, the doctors of primary 

health care in the city of Petrolina - PE, through a questionnaire involving questions 

about the approach. Doctors were asked about having had training in the field of 

Medicinal Plants and Herbal medicines. The project was approved by the Ethics and 

Research Committee of UNIVASF, in the opinion number 1.150.441. Of the total, 

70.6% of the respondents reported not having training in the field and 29.4% reported 

owning. Although most do not have training, 97% deem necessary to include this 

content in the training curricula and 82.3% prescribe medicinal and herbal plants. 

Participants expressed a lack of clinical trials proving efficacy, indications, validity of 

use, dosage and contraindications of herbal medicines, repeatedly using the 

evidence-based medicine expression. Thus, the results show that for the 

strengthening of herbal medicine in the management of primary care and the 

incorporation of this in the daily professional practice of family health teams, it is 

necessary capilarizar discussion among its actors and all actors involved, using as a 

tool in health education. 

 

Keywords: Medicinal plants, herbal medicines, doctors, primary care. 
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A utilização de plantas como medicamento é uma prática que faz parte da 

história da humanidade, estabelecendo suma importância tanto em aspectos 

medicinais como culturais. Segundo Tomazzoni et al. (2006), esta prática é tão 

antiga quanto o próprio homem. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 

1990 revelam que em torno de 60 a 85% da população de países em 

desenvolvimento fazem o uso de plantas medicinais como única forma de acesso 

aos cuidados básicos de saúde. Além disso, 80% da população desses países 

utiliza-se de práticas tradicionais na atenção básica e, desse total, 85% usa plantas 

medicinais ou preparações destas, sendo o uso de extratos mais prevalente. 

Apesar da expansão da indústria farmacêutica e do aumento da oferta de 

medicamentos, os problemas de acesso a estes ainda são vigentes e caracterizam-

se como problemas de saúde de grande parte da população, onde por um lado 

países desenvolvidos como os Estado Unidos fazem um maior uso de 

fitomedicamentos influenciado pelo modismo do consumo de produtos naturais, por 

outro lado países mais pobres utilizam plantas medicinais por ausência de 

alternativas econômicas viáveis, além da influência cultural (JUNIOR et al., 2012). 

No ano de 2006, foi implantada no Brasil a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) (BRASIL, 2006a) no Sistema Único de 

Saúde (SUS), visando estimular mecanismos alternativos de prevenção desses 

agravos por meio de tecnologias eficazes e seguras. A busca por terapias 

complementares é uma prática comum no país, com destaque especial para a 

fitoterapia. Por esse motivo, também foi criada em 2006 a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) (BRASIL, 2006b), que estabelece 

diretrizes visando regulamentar o cultivo, manejo sustentável, produção, distribuição 

e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, considerando as experiências 

da sociedade nas suas diferentes formas de organização. 

Desde 1978 a Organização Mundial da Saúde reconheceu oficialmente o uso 

de fitoterápicos, e a PNPMF visa obter o desenvolvimento de uma terapêutica 

alternativa e complementar, com embasamento científico, pelo estabelecimento de 

medicamentos fitoterápicos, com base no real valor farmacológico de preparações 

de uso popular, à base de plantas medicinais (VEIGA-JUNIOR et al., 2005). 

O conhecimento sobre plantas medicinais simboliza, muitas vezes, o único 

recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos. Ainda hoje nas regiões 

mais pobres do país e até mesmo nas grandes cidades brasileiras, plantas 
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medicinais são comercializadas em feiras livres, mercados populares, e encontradas 

em quintais residenciais. As observações populares sobre o uso e a eficácia de 

plantas medicinais contribuem de forma relevante para as virtudes terapêuticas dos 

vegetais, prescritos com frequência, pelos efeitos medicinais que produzem, apesar 

de não terem seus constituintes químicos conhecidos. Dessa forma, usuários de 

plantas medicinais de todo o mundo preservam a prática do consumo de 

fitoterápicos, tornando válidas informações terapêuticas que foram acumuladas 

durante séculos (MACIEL et al., 2002). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da humanidade não têm 

acesso ao atendimento primário de saúde, por estarem muito distantes dos centros 

de saúde ou por não possuírem recursos para adquirir os medicamentos prescritos. 

Para essa população, as terapias alternativas são as principais formas de tratamento 

e as plantas medicinais os principais medicamentos (BIAVATTI et al., 2007). 

No Nordeste, e principalmente no semiárido, com concentração de população 

de baixo poder aquisitivo, essa recomendação deve ser reconsiderada de forma 

especial, notadamente, em função dos baixos custos dos medicamentos e facilidade 

de interiorização de seus benefícios (ALMEIDA et al., 2012) . 

Os fitoterápicos, na atenção básica, têm sido motivos de discussões em 

vários eventos, como uma forma de proporcionar acesso rápido e redução de custo 

na saúde, nos países emergentes. Importantes ações foram realizadas pelo 

Ministério da Saúde visando o desenvolvimento dessa prática, como parte de uma 

proposta de Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos 

(PNPMF), a qual entrou em vigor em 2006.  

Na área de atenção básica, aproximadamente 80% da população mundial, 

dependem de práticas tradicionais, sendo que 85% dessa parcela utiliza plantas ou 

preparações à base de vegetais, dos quais 67% das espécies são originadas de 

países em desenvolvimento. A proposta de Política Nacional de Medicina Natural e 

Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC/SUS) foi consolidada e, 

posteriormente, apresentada às Câmaras Técnicas do Conselho Nacional das 

Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde (CONASEMS) e, como as demais Políticas deste Ministério, foram 

submetidas às instâncias Ministeriais para avaliação. 

Nesse sentido, muitos municípios tem buscado implantar programas de 

distribuição de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos no SUS, onde não 
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se conhece ao certo quantos estão em atividades, bem como um diagnóstico 

situacional dos mesmos. Contudo, no Brasil, são raras as pesquisas que avaliam o 

grau de utilização dos fitoterápicos e plantas medicinais como medicamentos e sua 

inserção em prática moderna de medicina. Uma vez que a prescrição é o ato que 

define o medicamento a ser consumido pelo paciente e que induz ao seu uso 

racional, a avaliação da forma e frequência com que os medicamentos fitoterápicos 

são prescritos caracteriza-se como um dos aspectos fundamentais em uma 

avaliação do uso da fitoterapia no país. 

Apesar de algumas pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde, os dados 

obtidos são insuficientes para assessoramento a novos programas. Com base nessa 

situação, se faz necessário um estudo detalhados acerca do panorama da 

prescrição de medicamentos fitoterápicos no município de Petrolina – PE, discutindo 

o modo como acontecem, abrangendo desde o perfil do profissional que prescreve à 

prescrição propriamente dita, com o intuito de contribuir com um processo de apoio 

para a reformulação de programas já existentes que visem subsidiar e capacitar o 

profissional prescritor e que estimule a prescrição e uso racional dos medicamentos 

fitoterápicos e plantas medicinais. 
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2.1 Histórico e utilização das plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil 

 

A fitoterapia (fito = vegetal, terapia = tratamento) é uma terapia usada há 

milhares de anos, pois o “pent-sao”, que é a “farmacopeia chinesa”, descreve o uso 

de plantas já há cinco mil anos. O ser humano utiliza as espécies vegetais para 

aliviar ou tratar suas enfermidades em todas as culturas desde a antiguidade. Cada 

povo, cada grupo social, cada grupamento humano na história da terra traz consigo 

conhecimentos ancestrais sobre plantas medicinais. Há registros históricos desde os 

egípcios, que conheciam o efeito dos sedativos e por volta de 1600 a. C. já 

apresentavam estudos com aproximadamente oitocentas plantas de uso medicinal. 

(ELDIN; DUNFORD, 2001).  

O emprego de plantas com o objetivo de recuperar ou manter a saúde é uma 

prática que se confunde com a própria história da humanidade. As plantas 

medicinais são um patrimônio cultural incalculável e representam um recurso muito 

importante para nossa saúde. O Brasil é o país que detém a maior parcela de 

biodiversidade, em torno de 15 a 20% do total mundial de toda a flora, além de 

possuir cerca de 55.000 espécies vegetais catalogadas, representando a maior 

diversidade genética vegetal do mundo. Apesar disso, apenas 8% foram estudadas 

para pesquisas de compostos bioativos e 1.100 espécies foram avaliadas em suas 

propriedades medicinais (BRASIL, 2006). O país pode ser considerado detentor de 

vantagens no desenvolvimento da fitoterapia, pois possui biodiversidade, 

conhecimento popular e tradicional do uso das plantas, tecnologia para validar 

cientificamente este conhecimento e recursos financeiros. 

De acordo com Almeida (1993), as plantas medicinais foram os primeiros 

recursos terapêuticos utilizados para o cuidado da saúde dos seres humanos e de 

sua família, sendo, portanto, um conhecimento milenar que faz parte da evolução 

humana, pois antes mesmo do aparecimento da escrita as pessoas já faziam o uso 

de plantas, ora como remédio, ora como alimento. 

No Brasil, a utilização das plantas não só como alimento, mas também como 

fonte terapêutica teve início desde que os primeiros habitantes aqui chegaram, há 

cerca de 12 mil anos, dando origem aos paleonídeos amazônicos, dos quais 

derivaram as principais tribos indígenas do país. Pouco, no entanto, se conhece 

sobre esse período, além das pinturas rupestres (SILVA, 2004). 
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Padre José de Anchieta, de 1560 a 1580, detalhou em suas cartas aos 

Superiores Gerais da Companhia de Jesus as plantas comestíveis e medicinais do 

Brasil. As plantas medicinais especificamente mencionadas foram: capim rei, 

ruibarbo do brejo, ipecacuanha-preta, cabriúva-vemelha, erva boa, hortelã-pimenta, 

que eram utilizadas pelos indígenas contra indigestão, aliviando nevralgias, 

reumatismos, doenças nervosas (SILVA, 2004). 

Em fins do século XVIII, vem para o Brasil um dos maiores contribuidores dos 

estudos de fitoterapia brasileira, Bernardinho Antônio Gomes, médico português que 

chega à cidade do Rio de Janeiro, como médico pessoal da princesa Leopoldina, 

então prometida a D. Pedro como esposa. De acordo com Gomes (1972), 

Bernardinho ficou fascinado com a quantidade de fitoterápicos extraídos das matas 

brasileiras e resolveu empenhar-se em catalogar botanicamente tais plantas, bem 

como estudar os seus princípios ativos. 

Dessa forma, até meados do século XX, a flora medicinal era amplamente 

utilizada no país, sendo reflexo das uniões étnicas ocorridas entre os diferentes 

imigrantes que aqui chegaram e os povos autóctones que aqui viviam. Assim, a 

difusão e o conhecimento sobre as ervas locais e os cuidados na sua utilização, 

foram sendo transmitidos e aprimorados de geração em geração. A Fitoterapia, 

mesmo tendo sua ação baseada nos princípios farmacológicos da alopatia, portanto 

relacionada à teoria da causalidade da doença e seu combate, apresenta 

características que remetem a uma noção mais integral do corpo e de seus cuidados 

(BRASIL, 2006a). 

Considera-se aqui que, tal terapêutica, mostra-se como potencial para o 

estreitamento da relação serviço-profissional-usuário e para a promoção de práticas 

de integralidade em saúde, seja pela sua menor possibilidade de agressão química 

ao organismo, seja pela já existente relação com várias racionalidades e práticas 

médicas e com a cultura de grande parte da população brasileira, dentre outros 

aspectos, como os relacionados ao conhecimento tradicional de várias 

comunidades. 

Em várias cidades brasileiras, o SUS oferece serviços que envolvem a 

produção e uso de plantas medicinais, de drogas vegetais de seus derivados e/ou 

de fitoterápicos, a partir de programas municipais e estaduais, sendo alguns 

regulamentados por legislação específica e implementados há mais de dez anos 

(GIRÃO; RODRIGUES, 2005). No Brasil, o projeto Farmácias Vivas foi um início 
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dessa corrente. Liderado pelo professor Francisco José de Abreu Matos da 

Universidade Federal do Ceará, este projeto, organizado sob influência da OMS, tem 

características de um programa de medicina social. Segundo Matos (1998, p. 17) 

sua finalidade é oferecer, sem fins lucrativos, assistência farmacêutica fitoterápica às 

comunidades onde haja carência de atendimento dos programas de saúde pública, 

promovendo o uso correto de plantas de ocorrência local ou regional, dotadas de 

atividade terapêutica cientificamente comprovada.  

 

2.2 Fitoterapia no sistema único de saúde 

 

A utilização da natureza para fins terapêuticos é tão antiga quanto a 

civilização humana e, por muito tempo, produtos minerais, de plantas e animais 

foram fundamentais para a área da saúde. Historicamente, as plantas medicinais 

são importantes como matéria prima na obtenção de fitoterápicos e na descoberta 

de novos fármacos, estando no reino vegetal a maior contribuição de medicamentos. 

O termo fitoterapia foi dado à terapêutica que utiliza os medicamentos cujos 

constituintes ativos são plantas ou derivados vegetais, e que tem a sua origem no 

conhecimento e no uso popular. As plantas utilizadas para esse fim são 

tradicionalmente denominadas medicinais. A terapia com medicamentos de espécies 

vegetais é relatada em sistemas de medicinas milenares em todo o mundo.  

O interesse popular e o institucional vêm crescendo no sentido de fortalecer a 

fitoterapia no Sistema Único de Saúde, uma vez que, a partir da década de 80, 

diversos documentos foram elaborados com ênfase na introdução de plantas 

medicinais e fitoterápicos na atenção básica nos sistemas públicos de saúde. Dados 

obtidos na página do Ministério da Saúde na internet mostram os principais 

documentos (BRASIL, 2009), os quais estão listados a seguir dos mais recentes 

para os mais antigos: 

• 2008: Aprovação do Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (Portaria Interministerial no  2960) que define ações, prazos, recursos, 

ministérios/órgãos gestores e envolvidos, para o desenvolvimento das diretrizes da 

política. 

• 2006: Aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

que visa desenvolver toda a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos, 

para atender aos critérios de qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso. 
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• 2006: Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares para o 

SUS. O documento propõe a implementação de ações e serviços relativos à 

Fitoterapia/Plantas Medicinais pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, nos sistemas de atenção à saúde. 

• 2005: 1ª Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência 

Farmacêutica. Aprovação de 48 recomendações, entre elas a implantação de 

programas para uso de medicamentos fitoterápicos nos serviços de saúde. 

• 2004: Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Inclui 

a Fitoterapia como área de interesse, na perspectiva de pesquisa e desenvolvimento 

de novos produtos para tratamento, prevenção e promoção, da saúde. 

• 2004: Resolução no  338, do Conselho Nacional de Saúde. Aprova a Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica que contempla, em seus eixos estratégicos, a 

definição e pactuação de ações intersetoriais que visam à utilização das plantas 

medicinais e de medicamentos fitoterápicos no processo de atenção à saúde, com 

respeito aos conhecimentos tradicionais incorporados, embasamento científico, 

adoção de políticas de geração de emprego e renda, qualificação e fixação de 

produtores, envolvimento dos trabalhadores em saúde no processo de incorporação 

dessa opção terapêutica e baseada no incentivo à produção nacional, com a 

utilização da biodiversidade existente no País. 

• 2003: Relatório do Seminário Nacional de Plantas Medicinais, Fitoterápicos 

e Assistência Farmacêutica promovido pelo Ministério da Saúde, que recomenda a 

inserção da Fitoterapia no SUS. 

• 2003: Relatório da 12ª Conferência Nacional de Saúde. Aponta a 

necessidade de investimento na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para 

produção de medicamentos a partir da flora brasileira. 

• 2002/05: A estratégia da OMS sobre medicina tradicional estabelece que 

sejam criados mecanismos normativos e legais necessários para promover e manter 

uma boa prática, que o acesso seja equitativo, e que seja assegurada a qualidade, a 

segurança e a eficácia das terapias e que também sejam assegurados recursos 

econômicos para a pesquisa, educação e formação. 

• 2001: Proposta de Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos 

Fitoterápicos. 
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• 1998: Portaria n. 3916. Aprova a Política Nacional de Medicamentos e 

estabelece a contínua expansão do apoio às pesquisas, que visam ao 

aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais. 

• 1996: Relatório da 10ª Conferência Nacional de Saúde. Aponta a 

incorporação no SUS de práticas de saúde, entre elas a Fitoterapia e que o 

Ministério da Saúde deve incentivar a Fitoterapia na assistência farmacêutica pública 

e elaborar normas para sua utilização. 

• 1988: Resolução CIPLAN no  8. Regulamenta a implantação da Fitoterapia 

nos serviços de saúde e cria procedimentos e rotinas relativas à sua prática nas 

unidades assistenciais médicas. 

• 1986: 8ª Conferência Nacional de Saúde. Recomenda a introdução de 

práticas alternativas nos serviços de saúde. 

• 1982: Criação do Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais da Central 

de Medicamentos (CEME). 

• 1978: A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde 

resultou na Declaração de Alma-Ata (URSS), que enfatiza a saúde como um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de 

doença ou enfermidade. 

Na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada 

em 1978, como parte do plano de ação da OMS para atender o objetivo “Saúde para 

todos no ano 2000”, foi incentivada a valorização das terapias tradicionais, entre elas 

a fitoterapia, reconhecidas como recursos possíveis, mais fáceis e economicamente 

viáveis de aumentar a cobertura de atenção básica.  

No Brasil, este tema foi discutido na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 

1986, quando se recomendava a introdução de práticas tradicionais de cura popular 

no atendimento público de saúde. Durante a 10ª Conferência Nacional de Saúde, em 

1996, houve a proposta de incorporar no SUS as terapias alternativas e práticas 

populares, especificamente o incentivo à fitoterapia e à homeopatia na assistência 

farmacêutica pública (ELDIN; DUNFORD, 2001). 

As plantas medicinais e seus derivados estão entre os principais recursos 

terapêuticos da  medicina tradicional e medicina complementar e alternativa (MT/ 

MCA) e vêm, há muito, sendo utilizados pela população brasileira nos seus cuidados 

com a saúde, seja na medicina tradicional/popular ou nos programas públicos de 

fitoterapia no SUS, alguns com mais de 20 anos de existência. Entre as Práticas 
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Integrativas e Complementares no SUS, as plantas medicinais e fitoterapia são as 

mais presentes no sistema, segundo diagnóstico do Ministério da Saúde, e a maioria 

das experiências ocorrem na atenção básica. 

No Brasil, cerca de 82% da população brasileira utiliza produtos à 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 prática de 

cunho científico, orientada pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS). É uma prática que incentiva o desenvolvimento comunitário, a solidariedade 

e a participação social. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) implantou a fitoterapia no seu plano de 

assistência de saúde à população brasileira, por meio do decreto nº 5813, de 22 de 

junho de 2006, que aprovou a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

fitoterápicos. Desta forma, ficou estabelecido um programa de inserção, de uma 

fitoterapia racional e científica à população brasileira. (BRASIL, 2006 a).  

Em 2008, foi aprovado o Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (Portaria Interministerial no 2960) que define ações, prazos, recursos, 

ministérios/órgãos gestores e envolvidos para o desenvolvimento das diretrizes da 

política. Mais recentemente, no ano de 2009, foi divulgada a Relação Nacional de 

Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS). Nessa relação, constam 71 

espécies vegetais, cuja finalidade é subsidiar o desenvolvimento de toda a cadeia 

produtiva, inclusive nas ações que serão desenvolvidas também pelos outros 

ministérios participantes do Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos. Tem também a função de orientar estudos e pesquisas que possam 

subsidiar a elaboração da Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

104 (RENAFITO), o desenvolvimento e a inovação na área de plantas medicinais e 

fitoterápicos.  

Desde 2007, o Sistema único de saúde distribui medicamentos à base de 

plantas medicinais como o guaco (Mikania glomerata), usado para o tratamento de 

problemas respiratórios como tosse e gripe, e da espinheira santa (Maytenus 

ilicifolia), usada para o tratamento de úlceras e gastrite. A partir de 2010, a oferta 

passou de dois para oito medicamentos à base de plantas medicinais. As unidades 

de saúde passaram a oferecer produtos à base de alcachofra (Cynara scolimus), 
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aroeira (Schinus terebinthifolius), cáscara sagrada (Rhamnus purshiana), garra do 

diabo (Harpagophytum procumbens), isoflavonas de soja (Glycine max) e unha de 

gato (Uncaria tomentosa). Já em 2012 foram incluídos a babosa (Aloe vera), o 

hortelã (Mentha x piperita), o plantago (Plantago ovata), o salgueiro (Salix alba), A 

inclusão dos dez novos fitoterápicos faz parte das ações do Programa Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que busca oferecer mais opções terapêuticas à 

base de plantas medicinais para a população. Esses medicamentos são financiados 

com os mesmos recursos utilizados para a compra dos medicamentos para a 

atenção básica.  

A portaria que inclui esses fitoterápicos no Componente Básico de Assistência 

Farmacêutica foi publicada no Diário Oficial da União no dia 1º de dezembro de 2009 

(GUIMARÃES; OLIVEIRA; ALMEIRA, 2011). O programa de plantas medicinais 

criado pelo Ministério da Saúde, para ser aplicado no SUS, poderá estimular o setor 

industrial a investir em várias espécies, já suficientemente estudadas para oferecer 

segurança em sua utilização. Acredita-se que, com a implantação da Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, o setor industrial dê um salto 

qualitativo e induza o governo a destinar mais investimentos que possibilitem a 

expansão das pesquisas com plantas de reconhecido valor medicinal oriundas da 

nossa rica biodiversidade (BOLZANI, 2010). 

O objetivo do programa é garantir à população brasileira o acesso seguro e o 

uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da 

biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. As 

diretrizes consistem em: regulamentar o cultivo, o manejo sustentável, a produção, a 

distribuição e o uso de plantas medicinais e fitoterápicos, conforme as experiências 

da sociedade civil nas suas diferentes formas de organização. Também deverá 

promover a formação técnico-científica e capacitação no setor de plantas medicinais 

e fitoterápicos, incentivando a formação e capacitação de recursos humanos para o 

desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e inovação em plantas medicinais e 

fitoterápicos. Deverá estabelecer estratégias de comunicação para divulgação do 

setor de plantas medicinais e fitoterápicos, fomentando a pesquisa, o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação com base na biodiversidade brasileira, 

abrangendo espécies vegetais nativas e exóticas adaptadas, priorizando as 

necessidades epidemiológicas da população. (BRASIL, 2006). 
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O programa incentiva a incorporação racional de novas tecnologias, no 

processo de produção de plantas medicinais e fitoterápicos. A garantia e a 

promoção da segurança, eficácia e qualidade no acesso a plantas medicinais e 

fitoterápicos, será outra meta do programa. A idéia de promover o uso sustentável 

da biodiversidade e a repartição dos benefícios derivados do uso dos conhecimentos 

tradicionais associados e do patrimônio genético, também vem ao encontro das 

propostas do programa. A inclusão da agricultura familiar nas cadeias e nos arranjos 

produtivos das plantas medicinais, insumos e fitoterápicos está nos projetos das  

novas diretrizes do Ministério da Saúde, estabelecendo uma política inter-setorial 

para o desenvolvimento socioeconômico na área de plantas medicinais e 

fitoterápicos. (BRASIL, 2006a). 

Diante de um programa completo e ao mesmo tempo complexo, o 

dimensionamento das iniciativas do Ministério da Saúde aconteceu, em parceria 

com órgãos do governo e sociedade civil, para viabilizar a utilização racional de 

plantas medicinais e fitoterápicos. As linhas condutoras de preservação da 

biodiversidade, o desenvolvimento sustentável, repartição de benefícios, além do 

benefício à população brasileira serão a tônica constante do programa. (BRASIL, 

2006 c). 

No SUS, as ações/programas com plantas medicinais e fitoterapia, 

distribuídos em todas as regiões do país, ocorrem de maneira diferenciada, com 

relação aos produtos e serviços oferecidos e, principalmente, às espécies de plantas 

medicinais disponibilizadas, em virtude dos diferentes biomas. Alguns 

estados/municípios já com muitos anos de existência possuem políticas e legislação 

específica para o serviço de fitoterapia no SUS e laboratórios de produção, 

disponibilizando plantas medicinais e/ou seus derivados, prioritariamente, na 

atenção básica, além de publicações para profissionais de saúde e população sobre 

uso racional desses produtos. Quanto aos produtos, os serviços disponibilizam 

plantas medicinais em uma ou mais das seguintes formas: planta medicinal in 

natura, planta medicinal seca (droga vegetal), fitoterápico manipulado e fitoterápico 

industrializado. 

Muitos foram os avanços nas últimas décadas com a formulação e 

implementação de políticas públicas, programas e legislação com vistas à valoração 

e valorização das plantas medicinais e derivados nos cuidados primários com a 

saúde e sua inserção na rede pública, assim como ao desenvolvimento da cadeia 
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produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos. Atualmente, os principais 

instrumentos norteadores para o desenvolvimento das ações/programas com 

plantas medicinais e fitoterapia são: a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS, com diretrizes e linhas de ação para “Plantas Medicinais e 

Fitoterapia no SUS”, e a “Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos”, 

com abrangência da cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos.  

Essas políticas foram formuladas em consonância com as recomendações da 

OMS, os princípios e diretrizes do SUS, o potencial e oportunidades que o Brasil 

oferece para o desenvolvimento do setor, a demanda da população brasileira pela 

oferta dos produtos e serviços na rede pública e pela necessidade de normatização 

das experiências existentes no SUS. Essas políticas nacionais têm convergência e 

sintonia com outras, como 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 Comércio 

Exterior. As ações decorrentes são imprescindíveis para a melhoria da atenção à 

saúde da população, ampliação das opções terapêuticas aos usuários do SUS, uso 

sustentável da biodiversidade brasileira, fortalecimento da agricultura familiar, 

geração de emprego e renda, desenvolvimento industrial e tecnológico, inclusão 

social e regional. 

A publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS), Portaria nº 97114, de 3 de maio de 

2006, foi fruto de anos de ensaios referentes a este tema. A política de caráter 

nacional recomenda a implantação e a implementação de ações e de serviços no 

Sistema Único de Saúde (SUS), o que inclui a fitoterapia, com o objetivo de garantir 

a prevenção de agravos, a promoção e a recuperação da saúde com ênfase na 

atenção básica. Além de propor o cuidado continuado, humanizado e integral em 

saúde, visa contribuir para o aumento da resolubilidade do sistema com qualidade, 

eficácia, eficiência, segurança, sustentabilidade, controle e participação social 

(BARROS, 2007). 

 

2.3 Assistência farmacêutica e fitoterapia 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), considerando as plantas medicinais 

como importantes instrumentos da assistência farmacêutica, por meio de vários 
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comunicados e resoluções, expressa sua posição a respeito da necessidade de 

valorizar a sua utilização no âmbito sanitário ao observar que 70% a 90% da 

população nos países em vias de desenvolvimento depende delas no que se refere 

à atenção básica (OMS, 2003). Em alguns países industrializados, o uso de 

produtos da medicina tradicional é igualmente significante, como o Canadá, França, 

Alemanha e Itália, onde 70% a 90% de sua população tem usado esses recursos da 

medicina tradicional sobre a denominação de complementar, alternativa ou não 

convencional (OMS, 2003). 

Para que o conhecimento científico seja mais bem difundido e se torne uma 

realidade, necessita-se de projetos tecnológicos e pesquisas que possam 

fundamentar e fortalecer a fitoterapia e possam fazer com que a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos seja implementada em todo o 

território nacional, especialmente nas UBS. Espera-se que a implantação dessa 

política de medicamentos fitoterápicos nos locais de atenção básica que atendem o 

SUS permita uma redução nos gastos com saúde no Brasil. O grande problema 

enfrentado pelas UBS, que sofrem com a falta de medicamento, poderá ser 

amenizado quando efetuada a complementação do medicamento convencional pelo 

fitoterápico, mediante uma orientação adequada. 

Segundo a ANVISA, medicamento fitoterápico é todo medicamento obtido 

empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. É caracterizado 

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

reprodutibilidade e constância de sua qualidade. A sua eficácia e segurança são 

validadas por meio de levantamentos etnofarmacológicos de utilização, 

documentações tecnocientíficas ou evidências clínicas. Não se considera 

medicamento fitoterápico aquele que, na sua composição, inclua substâncias ativas 

isoladas, de qualquer origem, nem as associações destas com extratos vegetais 

(BRASIL, 2010). 

 

2.4 Fitoterapia e o cuidado em saúde na atenção básica 

 

A utilização de plantas buscando o restabelecimento da saúde vem sendo 

utilizada ao longo dos séculos por diversas culturas, fundindo hoje os conhecimentos 

populares das mais variadas origens e agregando novas descobertas científicas. 
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Como planta medicinal entende-se uma espécie vegetal cultivada ou não, utilizada 

em sua totalidade ou suas partes, com propósitos terapêuticos (OMS, 2003). 

No Brasil, a atenção básica é desenvolvida com o mais alto grau de 

descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das 

pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de 

entrada e centro de comunicação com toda a rede de atenção à saúde. Por isso, é 

fundamental que ela se oriente pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, 

do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de 

danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 

integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por 

meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, 

sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, 

pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 

existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de 

cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e 

necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, 

observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que 

toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. 

A discussão sobre fitoterapia tornou-se mais consistente na atenção básica a 

partir da constatação de que, simultaneamente ao uso de medicamentos 

industrializados, a população atendida em unidades básicas de saúde (UBS) faz uso 

de plantas medicinais com fins terapêuticos, muitas vezes desconhecendo a 

possível existência de toxicidade e mesmo sua comprovada ação terapêutica, forma 

correta de cultivo, preparo, indicações e contraindicações, acreditando que, por 

serem plantas medicinais, não são prejudiciais à saúde, independente da forma e 

quantidade utilizada (BRASIL, 2006b). 

As UBS – instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e 

vivem – desempenham um papel central na garantia à população de acesso a uma 

atenção à saúde de qualidade. Dotar estas unidades da infraestrutura necessária a 



27 

este atendimento é um desafio que o Brasil - único país do mundo com mais de 100 

milhões de habitantes com um sistema de saúde público, universal, integral e 

gratuito – faz parte da estratégia Saúde Mais Perto de Você, que enfrenta os 

entraves à expansão e ao desenvolvimento da atenção básica no País. 

Acredita-se que uma das formas de firmar esse novo modelo de assistência 

seja o compromisso dos profissionais com toda a comunidade, visando, não só a 

cura de uma doença, mas também a criação de vínculos por meio da interrelação 

entre os diversos atores sociais (indivíduo, família, comunidade). Torna-se 

necessário enxergar o sujeito não como objeto de trabalho, mas como parte 

integrante desse processo – um protagonista nessa história – adotando, assim, a 

prática de uma clínica ampliada.  

Dentro deste contexto, a inclusão da fitoterapia na atenção básica pode 

resultar não só em benefícios para a saúde, mas também em benefícios de ordem 

econômica, conforme relata Noumi et al. (1999). Um aspecto importante desta 

proposta de tratamento complementar está no fato de que a aplicação deste 

conjunto de informações torna possível o emprego terapêutico do princípio ativo, 

sem que seja preciso retirá-lo da planta, evitando, assim, a aplicação dos onerosos 

processos necessários a sua extração, isolamento e purificação (BRASILEIRO et al., 

2008). 

No caso da utilização da fitoterapia, o profissional médico cumpre papel 

decisivo. As ações e os conceitos praticados por esse profissional são regularmente 

interpretados pelo povo como legítimos e adquirem caráter de “verdade”. É nesse 

sentido, considerando os valores culturais, que o posicionamento do médico em 

relação ao uso de fitoterápicos é aspecto de fundamental importância para a 

compreensão da utilização de fitoterapia na atenção básica (VASCONCELOS, 

1996). 

A consolidação e o aprimoramento da atenção básica como importante 

reorientadora do modelo de atenção à saúde no Brasil requerem um saber e um 

fazer em educação permanente que sejam encarnados na prática concreta dos 

serviços de saúde. A educação permanente deve ser constitutiva, portanto, da 

qualificação das práticas de cuidado, gestão e participação popular. O 

redirecionamento do modelo de atenção impõe claramente a necessidade de 

transformação permanente do funcionamento dos serviços e do processo de 

trabalho das equipes, exigindo de seus atores (trabalhadores, gestores e usuários) 
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maior capacidade de análise, intervenção e autonomia para o estabelecimento de 

práticas transformadoras, a gestão das mudanças e o estreitamento dos elos entre 

concepção e execução do trabalho. Nesse sentido, a educação permanente, além 

da sua evidente dimensão pedagógica, deve ser encarada também como uma 

importante “estratégia de gestão”, com grande potencial provocador de mudanças 

no cotidiano dos serviços e em sua micropolítica, e nas práticas de saúde na vida 

dos usuários, como um processo que se dá “no trabalho, pelo trabalho e para o 

trabalho”. 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) também foram criados com 

o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem 

como sua resolubilidade.  São constituídos por equipes compostas por profissionais 

de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e 

apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família, das equipes de atenção 

básica para populações específicas (Consultórios na Rua, equipes Ribeirinhas e 

Fluviais etc.) e Academia da Saúde, compartilhando as práticas e saberes em saúde 

nos territórios sob responsabilidade dessas equipes, atuando diretamente no apoio 

matricial às equipes da(s) unidade(s) na(s) qual(is) o NASF está vinculado e no 

território dessas equipes. 

Os NASF fazem parte da atenção básica, mas não se constituem como 

serviços com unidades físicas independentes ou especiais, e não são de livre 

acesso para atendimento individual ou coletivo (estes, quando necessários, devem 

ser regulados pelas equipes de atenção básica). A responsabilização compartilhada 

entre a equipe do NASF e as equipes de saúde da família/equipes de atenção 

básica para populações específicas prevê a revisão da prática do encaminhamento 

com base nos processos de referência e contrarreferência, ampliando-a para um 

processo de compartilhamento de casos e acompanhamento longitudinal de 

responsabilidade das equipes de atenção básica, atuando no fortalecimento de seus 

princípios e no papel de coordenação do cuidado nas Redes de Atenção à Saúde. 

Os NASF devem buscar contribuir para a integralidade do cuidado aos 

usuários do SUS principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando 

no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e 

necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários. São exemplos 

de ações de apoio desenvolvidas pelos profissionais dos NASF: discussão de casos, 

atendimento conjunto ou não, interconsulta, construção conjunta de projetos 
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terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos 

populacionais e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e 

promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes etc. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, ações/serviços 

institucionalizados envolvendo a fitoterapia são ofertadas em sua maioria na atenção 

básica, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF). O conjunto dessas 

iniciativas acumulam vários avanços e possibilidades para a estruturação dos 

serviços de fitoterapia na atenção básica no SUS: 

a) possibilidade de financiamento de medicamentos fitoterápicos através do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria do Ministério da Saúde 

nº 4.217 de 2010)14; 

b) possibilidade de ampliação da abrangência e o escopo das ações da 

Atenção Básica, através dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF); 

c) regulamentação das Farmácias Vivas no SUS e estabelecimento de Boas 

Práticas de Processamento e Manipulação de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(Portaria nº 886, de 2010, do Ministério da Saúde e Consulta Pública nº 85/2010 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, respectivamente); 

d) estabelecimento de guias fitoterápicos, mementos terapêuticos e relações 

de plantas medicinais e fitoterápicos compondo o elenco de referência nas três 

esferas de governo. 

Dentre os principais motivos levantados pelo Ministério da Saúde para a 

implantação de projetos de fitoterapia apontados pelos estados/municípios foram:  

1) a ampliação do acesso da população aos medicamentos;  

2) grande aceitação da população/resgate da cultura popular/solicitação da 

comunidade;  

3) baixo custo;  

4) necessidade de orientação à população quanto ao uso correto das plantas 

medicinais;  

5) baixo número de efeitos colaterais e  

6) eficácia comprovada. 

Essa conjuntura onde a fitoterapia é posta em voga, em suas várias 

dimensões, desde a inconteste presença como parte importante da cultura popular, 

até a institucionalização nos serviços públicos de saúde por várias gestões 

municipais e estaduais trazem consigo a motivação deste estudo, visto que é 
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essencial que o uso de fitoterapia em serviços públicos de saúde seja avaliado e 

planejado em conjunto com os diversos fatores que permeiam a atenção à saúde, 

inclusive a aceitação e o reconhecimento, pelos envolvidos, das práticas 

terapêuticas. 

 

2.4 A inserção da Fitoterapia e o cuidado em saúde no município de Petrolina – 

PE  

Nas últimas décadas, mudanças têm ocorrido nos sistemas de saúde, e os 

pacientes estão pedindo aos médicos que lhes prescrevam alternativas naturais.  

Em Petrolina o primeiro fitoterápico foi incorporado à sua Relação Municipal 

de Medicamentos Essenciais (REMUME) em 2011, sendo ele o xarope de guaco. 

Em seguida, foi incorporado a isoflavona de soja sob a forma de comprimido, o 

plantago sob forma de sachê e, por ultimo, neste ano de 2015, o gel vaginal de 

aroeira. 

Todas essas incorporações foram decididas pelo Grupo de Estudos em 

Farmácia Clínica do município, considerando seu perfil epidemiológico bem como 

necessidades de saúde de sua população. 

A adesão e utilização de tais medicamentos ainda é primária, considerando 

desconhecimento por parte dos prescritores da indicação e utilização dos 

fitoterápicos. 
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3 PROCESSO MEDOTOLÓGICO 
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3.1 Natureza da Pesquisa 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa, observacional e a 

ser realizado nas unidades básicas de saúde do município de Petrolina – PE. 

Em estudos observacionais, não há intervenção realizada pelo investigador, o 

que ocorre é a investigação de situações que ocorrem normalmente (PEREIRA, 

2012). Segundo Gil, pesquisas descritivas objetivam descrever as características de 

uma população ou de um fenômeno, ou estabelecer relações entre variáveis (GIL, 

2010). 

O procedimento de método misto se adequa à necessidade de reunir tanto 

dados quantitativos quanto dados qualitativos em um estudo, ampliando a discussão 

da necessidade de uma pesquisa explorar e ao mesmo tempo explicar o fenômeno 

estudado.  

 

3.2 Aspectos éticos 

 

 Durante a pesquisa, a Resolução 466/2012 CNS/MS, que define as questões 

éticas para pesquisas envolvendo seres humanos, foi integralmente respeitada. A 

participação dos sujeitos foi de forma voluntária, mediante a assinatura de um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, após receber as informações sobre os 

objetivos da pesquisa e a garantia de sigilo sobre a fonte de informação. O projeto 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVASF, sob protocolo 

1.150.441. 

O participante foi informado do objetivo da pesquisa, modo como aconteceria, 

autonomia na participação, possuindo a liberdade da recusa a qualquer momento. 

Foi informado ainda que ele poderia ter acesso, a qualquer tempo, às informações 

sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados a esta pesquisa. Foi 

explicitado que os resultados obtidos neste estudo serão publicados e utilizados em 

finalidades acadêmicas, independentemente dos resultados encontrados, e que os 

dados não fornecerão a identificação dos indivíduos que prestaram sua contribuição 

como voluntários da amostra, respeitando assim a privacidade dos participantes 

conforme as normas éticas.  

Ficou claro, também, que participar da pesquisa não concederia nenhum 

benefício direto e nem geraria nenhum tipo de despesa, bem como nada seria pago 
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pela participação. Também foi explícito que os dados obtidos pela pesquisa serão 

exclusivamente utilizados para finalidade deste estudo e guardados por cinco anos. 

Após este prazo, todos os questionários serão destruídos. 

 

3.3 Período e campo do estudo 

 

O estudo foi realizado durante o mês de maio de 2015, compreendendo 

desde as etapas do levantamento de dados até a redação final do trabalho. A 

pesquisa foi realizada em todas as unidades básicas de saúde do município de 

Petrolina – PE.  

O município de Petrolina conta hoje com uma cobertura de 80,22% (SCNES, 

jun/15) da Estratégia de Saúde da Família, distribuída em 41 UBS. Contamos ainda 

com uma sólida estrutura de atenção básica alinhada aos programas do Ministério 

da Saúde como: Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Programa de 

Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção básica (PMAQ), Programa Saúde na 

Escola (PSE) e Programa de Expansão e Consolidação da Estratégia Saúde da 

Família (PROESF), Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção básica 

(PROVAB), Programa Melhor em Casa – Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), 

Programa Telessaúde no Brasil Redes, Academia da Saúde, Programa de 

Residência de Medicina de Família e Comunidade, Programa Mais Médicos para o 

Brasil e Consultório na Rua (PETROLINA, 2014).  

Com esse processo reorganizativo e expansivo da atenção básica, o 

município visa garantir ações de educação permanente aos profissionais de gestão 

e equipes de saúde, bem como desenvolver processos de monitoramento e 

avaliação para ampliação do acesso e da qualidade da assistência prestada à 

população (PETROLINA, 2014). 

O município de Petrolina está situado na região sudoeste do estado de 

Pernambuco a 734 km da capital Recife. Encontra-se localizada no Sertão do São 

Francisco na região do semiárido nordestino. A densidade demográfica é de 66,99 

hab./ km². Como estimativa do IBGE para 2014, possui 326.017 habitantes e tem 

sua atenção básica estruturada em 41 UBS, de modo que 17 são distribuídas pela 

zona rural e 24 pela zona urbana. Atualmente, 78 equipes de Saúde da Família são 

cadastradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. O município 

conta ainda com 08 Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Norteada pela 
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Política Nacional de Atenção Básica, a gestão local está buscando a ampliação do 

acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, através da expansão e 

reorganização territorial com base em levantamento estatístico da população 

municipal. Busca-se reorganizar o território de responsabilidade e atenção à saúde 

pelos princípios da atenção básica com prioridade para a Estratégia Saúde da 

Família alinhada aos programas de apoio e melhoria do Ministério da Saúde. Com 

esse processo reorganizativo e expansivo da atenção básica é possível garantir 

ações de educação permanente aos profissionais de gestão e equipes da atenção 

básica, bem como desenvolver processos de monitoramento e avaliação da atenção 

básica (PETROLINA, 2014).  

Como forma de potencializar o SUS na atenção básica, o município de 

Petrolina desenvolve suas ações através do sistema AME, onde na atenção básica 

denomina-se de AME Saúde da Família, sendo estas unidades com infraestrutura 

adequada, profissionais em diversas áreas e implantação de um sistema eficaz de 

atendimento acolhedor e humanizado.  Baseado em ações que englobam a 

promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e a manutenção da 

saúde; atendendo de forma acolhedora e humanizada a população de território bem 

delimitado. 

A escolha da localidade foi por disponibilidade e conveniência da 

pesquisadora na realização da pesquisa e por possuir Unidades Básicas de Saúde 

com cobertura de médicos em sua totalidade, apresentando uma rede de atenção 

minimamente organizada para oferecer serviços de qualidade à população 

petrolinense. 

 

3.4. Sujeitos da pesquisa 

  

Os sujeitos da pesquisa foram os 73 médicos e residentes em Medicina de 

Família e Comunidade cadastrados nas equipes da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) do município de Petrolina – PE. 

O estudo possui como critérios de inclusão: ser médico da Estratégia Saúde 

da Família, trabalhar nos turnos diurnos e estar presente na unidade de saúde no 

momento da visita destinada à entrega do questionário.  

Os critérios de exclusão de participação no estudo foram: a incapacidade de 

responder às perguntas da entrevista por conta de incapacidade física ou cognitiva; 



35 

impossibilidade de responder por recusa ou dificuldade de ser contactado para 

receber o questionário, e os médicos especialistas pertencentes à ESF, mas que 

não são cadastrados como médico de equipe, como os ginecologistas e pediatras. 

Como a UBS é campo de coleta de dados, foram excluídas todas as unidades que 

estavam sem médico por motivos quaisquer. Os profissionais que se encontravam 

ausentes no momento de realização da pesquisa foram excluídos. 

 

3.5 Instrumento de pesquisa 

 

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário semi-

estruturado contendo perguntas abertas e fechadas, que abordaram desde aspectos 

gerais como idade, sexo e escolaridade, até questões mais específicas, como o 

conhecimento, prescrição e uso de plantas medicinais. O questionário encontra-se 

no Anexo B. 

O questionário foi previamente validado com a sua aplicação em uma 

pequena amostra da população em estudo, permitindo a correção de erros e a 

obtenção de informações complementares para o planejamento amostral.  

Decidiu-se trabalhar com a estratégia do autopreenchimento do questionário 

para possibilitar maior tranquilidade na concessão das respostas, livrando o 

entrevistado de possíveis constrangimentos, e adesão à pesquisa, já que muitos 

profissionais no piloto se mostraram indisponíveis para participar por conta da 

jornada de trabalho. Portanto, os questionários foram entregues no dia 11 de maio 

de 2015 e recolhidos no dia 22 de maio de 2015. 

 

3.6 Amostragem 

 

 Todos os 73 médicos receberam o questionário para preenchimento. 28 não 

devolveram os questionários, 09 não foram encontrados no momento da visita e 02 

recusaram, totalizando 34 médicos participantes. 

 

3.7 Coleta dos dados 

 

 A coleta dos dados aconteceu em todas as 41 UBS do município de Petrolina 

que possuíam médico em serviço no período de entrega dos questionários. Como a 
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pesquisadora coordena a Assistência Farmacêutica do município em estudo, foram 

os Farmacêuticos do NASF quem realizou a coleta, com fins de não causar nenhum 

constrangimento impeditivo e viabilizar a adesão à pesquisa através do vínculo ora 

estabelecido entre esses profissionais. 

 Antes do período de validação do instrumento, estes profissionais foram 

capacitados para a realização da coleta em um momento no qual discutiu-se o 

questionário e a importância do estudo para a definição e parametrização do 

trabalho a ser desenvolvido nos próximos dias a partir das informações obtidas. 

 

3.8 Análise dos dados 

 

Após coletados, os dados foram sistematizados e foi criado um banco de 

dados. Em seguida, planilhas e gráficos foram criados no software Excel ®, do 

fabricante Microsoft, versão 2013. A análise consistiu na organização e sumarização 

dos dados obtidos na pesquisa, fornecendo respostas ao problema investigado. A 

interpretação, por sua vez, teve o propósito de fazer a correlação das informações 

com outros conhecimentos previamente obtidos (GIL, 2010). Os elementos colhidos 

foram confrontados, contrapondo pontos de vista convergentes ou divergentes, e 

avaliando a compreensão, entendimento e intenção da utilização da fitoterapia 

enquanto pratica de saúde do seu trabalho na atenção básica. 
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 Dos 73 médicos que compuseram a população, definida a partir dos critérios 

de inclusão e exclusão, apenas 34 devolveram os questionários autopreenchidos, 

perfazendo 46% da população. Destes, 52,94% são homens e 47,06% são 

mulheres. A faixa etária variou entre 25 e 73 anos, de modo que a idade média foi 

de 34 anos. Do todo, 64% desenvolviam suas atividade como médico das unidades 

de saúde de zona urbana e 36% de zona rural. 

 Dos médicos entrevistados, 26 relataram residir no mesmo município de 

trabalho, 06 residem em outro município e 02 não responderam.  

 Com relação à formação técnica, foram questionados sobre o ano de 

graduação, que variou entre 1963 até 2015, de modo que 67,6% (n=23) possuem 

especialização, 8,8% (n=3) possuem especialização e mestrado e 23,6% (n=8) 

possuem apenas graduação. Das especializações descritas, segue gráfico abaixo 

com a representatividade: 

 

Gráfico 01: Classificação das especializações dos médicos participantes da 

pesquisa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Com relação ao tipo de vínculo empregatício, 38,2% respondeu ser 
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17,6% não responderam. Quando perguntados sobre o tempo de trabalho naquela 

mesma UBS, a média de tempo relatada foi de aproximadamente 22 meses, sendo 

o tempo mínimo de 1 mês e máximo de 8 anos. 

 Os médicos foram questionados sobre a vinculação a algum programa 

estratégico do Ministério da Saúde e 13 responderam sim e 31 responderam que 

não. Dos 13 que participam de algum programa, 09 são vinculados ao Mais 

Médicos, 02 ao Programa de Valorização do Profissional da Atenção básica 

(PROVAB) e 01 participa de ambos os programas.  

 Sobre a carga horária de trabalho, 94% responderam ser vinculados em 

regime de 40 horas semanais, enquanto que 3% respondeu estar vinculado em 

regime de 20 horas e 3% não respondeu. 

 Quando perguntados sobre a pretensão de continuar trabalhando na atenção 

básica pelos próximos 5 anos, 23 responderam que sim e 11 responderam que não. 

Em seguida foi questionado os motivos da resposta. Dos que responderam SIM, 

apenas 10 apresentaram argumentos que foram classificados em três categorias, a 

saber: a identificação com o trabalho e satisfação profissional; a estabilidade do 

vinculo, já que alguns deles são concursados; e o gostar do contato com a 

comunidade. 

 Dos 11 que responderam que não pretendiam continuar trabalhando na 

atenção básica pelos próximos 5 anos, 10 apresentaram os seguintes argumentos: 

a expressiva pretensão de fazer residência médica em outras áreas que não 

Medicina de Família e Comunidade; a brevidade do contrato com o Ministério da 

Saude através de seus programas de qualificação do profissional da Atenção básica 

(PROVAB) e, por fim, a desvalorização salarial.  

 Os profissionais foram questionados se estavam satisfeitos com o trabalho na 

atenção básica. Do todo, 73,5% (n=25) respondeu que sim, 23,5% (n=8) respondeu 

que não e 3% (n=1) não respondeu.  

 Quando perguntados se conheciam o Programa de PMF do município de 

Petrolina – PE, 91% disseram que não conheciam e os demais 9% disseram que 

conheciam. Questionou-se se o município de Petrolina disponibilizava 

medicamentos fitoterápicos e 76,4% disseram que sim, 20,6% disse que não e 3% 

não respondeu.   

 É possível observar que 54% dos médicos participantes da pesquisa possui 

formação vinculada com a medicina de família e comunidade, o que explica os 
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resultados positivos e de aceitação das PMF pelos médicos das UBS do município 

estudado. 

 O município de Petrolina-PE, em parceria com a UNIVASF e o Ministério da 

Educação e da Saúde, oferece 17 vagas para Residência de Família e Comunidade 

(RFC), partilhando, também, o pagamento das bolsas com esses órgãos, o que 

torna a especialidade atraente para os profissionais da região. 

 Anderson, Demarzo e Rodrigues (2007) discutem que a medicina de família e 

Comunidade (MFC) é uma especialidade eminentemente clínica que também 

desenvolve, de forma integrada e integradora, práticas de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, dirigidas a pessoas, famílias e comunidades. Esses atributos 

a tornam uma disciplina estratégica para a ressignificação das bases estruturais da 

própria profissão médica, adquirindo papel fundamental na constituição dos novos 

paradigmas em Saúde. Seus preceitos, conceitos e direcionamentos relacionam-se 

aos da Atenção Básica  de tal modo que é reconhecida internacionalmente como a  

especialidade médica de excelência da APS, sendo estratégica para o pleno 

desenvolvimento da mesma. Por isso, tem sido considerada, assim como a APS, 

uma especialidade médica com potencial estruturante para os Sistemas Nacionais 

de Saúde, em especial, em cenário de crise e reforma sanitária, como o que vivencia 

o cenário nacional e internacional. 

 É importante ressaltar que mais da metade dos profissionais entrevistados 

estão vinculados a algum programa que compõe estratégias de qualificação do SUS, 

como a  RFC, o PROVAB e o Mais Médico. Um cenário como esse propicia apostar 

em grande compreensão acerca das representações dos participantes em relação à 

fitoterapia e ao modo de fazê-la acontecer no SUS. 

 Embora os profissionais sejam, em sua maioria, vinculados a uma 

especialidade que proporcione melhor entendimento das Praticas integrativas e de 

sua inserção na Atenção Básica,  70,24% (n=24) deles relatou não possuir formação 

na área de PMF. Seria o momento, então, para as universidades, principalmente nos 

cursos de saúde, incluírem nas matrizes curriculares desses cursos noções básicas 

sobre plantas medicinais e fitoterápicos, com o objetivo de despertar nos estudantes 

um conhecimento sobre essas práticas terapêuticas. 

 Em publicação do Ministério da Saúde sobre a PNPMF (2006), sua 

apresentação refere o intuito de: 
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Estabelecer diretrizes para a atuação do governo na área de plantas 

medicinais e fitoterápicos, elaborou-se a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos, que se constitui parte essencial das 

políticas públicas de saúde, meio ambiente, desenvolvimento 

econômico e social como um dos elementos fundamentais de 

transversalidade na implementação de ações capazes de promover 

melhorias na qualidade de vida da população brasileira (BRASIL, 

2006b, p. 7). 

 

 E apresenta os princípios que nortearam a sua elaboração, tais como: 

 

[...] melhoria da atenção à saúde, uso sustentável da biodiversidade 

brasileira e fortalecimento da agricultura familiar, geração de 

emprego e renda, desenvolvimento industrial e tecnológico e 

perspectiva de inclusão social e regional, além da participação 

popular e do controle social sobre todas as ações decorrentes dessa 

iniciativa. Entre os fatores previamente admitidos, deve-se ressaltar a 

necessidade de minimização da dependência tecnológica e do 

estabelecimento de uma posição de destaque de nosso país no 

cenário internacional. (BRASIL, 2006b, p. 7). 

 

 Embora passados quase 10 anos, a realidade encontrada ainda não 

contempla o que a referida política prevê, mesmo que os profissionais enxerguem, 

de certa forma, a importância de tal tema em seu cotidiano. Assim, o entendimento 

dos profissionais de saúde acerca da inserção da fitoterapia no SUS apresentou um 

significado comum, onde consideram favorável a inclusão desta terapêutica no 

Sistema, embora considerem que faltem evidencias que sustentem o seu uso e 

prescrição de modo seguro. 

 Segundo Barros, Siegel e De Simoni (2007), as implicações da PNPIC são de 

ordem nacional e internacional. 

 

Internamente, trata-se de mais um exercício de democracia, suporte 

à pluralidade e respeito ao usuário, na medida em que veicula 

informações claras, precisas e atuais, referentes aos tipos de 

terapias e racionalidade disponíveis para o cuidado. 

Internacionalmente, a PNPIC-SUS traz implicações que reforçam a 
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visão de que o sistema público de saúde brasileiro, modelo mundial 

em relação a várias ações, segue competente na defesa da 

construção de um “paradigma prudente para uma vida decente”. 

 

Pela faixa etária dos médicos da ESF do município de Petrolina, é possível 

concluir que, em sua maioria, são profissionais que saíram da formação superior 

recentemente. Nesse sentido, é possível pensar que a fitoterapia ainda não é parte 

do currículo do curso de Medicina de maneira geral. Embora os participantes 

sinalizem ter boa compreensão acerca da utilização da fitoterapia, esse saber não 

parece ter vinculação com a academia.  

 Sobre a utilização e a prescrição das plantas medicinais e fitoterápicos (PMF), 

os médicos foram questionados sobre terem tido formação na área de PMF. Do 

total, 70,6% dos profissionais relataram não possuir formação na área e 29,4% disse 

que possuía. Embora a maioria não possua formação, 97% julga necessária a 

inclusão desse conteúdo nos currículos de formação dos cursos de Medicina e, 

mesmo considerando não possuírem formação na área, 82,3% prescreve plantas 

medicinais e fitoterápicos.  

De acordo com Queiroz (2000), a introdução de cursos sobre terapias 

complementares em faculdades de medicina é raríssima, embora o relatório da 

Ciplan (Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação do governo 

brasileiro), em 1988, tenha recomendado a inclusão de conhecimento de práticas 

alternativas no currículo de ensino em saúde.  

Mesmo relatando a não abordagem desse conteúdo em sua formação 

acadêmica, os profissionais se veem impulsionados ao aprendizado a partir de uma 

demanda da própria comunidade usuária dos serviços de saúde da Atenção básica 

do município. Estamos localizados numa região sertaneja que arraiga em sua 

biodiversidade muitos dos processos de cuidar e de viver. 

 Os médicos foram questionados sobre ser favorável à possibilidade de 

adoção de um programa de utilização de PMF na UBS em que trabalha e os motivos 

dessa decisão. 88% respondeu ser favorável, 9% disse ser parcialmente favorável e 

3% não respondeu. Os argumentos favoráveis da escolha anterior foram 

organizados nas seguintes categorias, conforme quadro abaixo: 
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Quadro 01: Argumentos utilizados pelos médicos participantes da pesquisa e que 

são considerados favoráveis a implantação de um programa de utilização de PMF 

na UBS em que trabalha 

a) Poucos efeitos colaterais ou nenhuma contraindicação; 

b) Neutralidade do medicamento; 

c) Baixo custo; 

d) Acessibilidade; 

e) Eficácia como terapia complementar; 

f) Valorização do saber popular e difusão do conhecimento, através da 

mobilização de vários setores da sociedade; 

g) Naturalidade do medicamento; 

h) Diminuição da “hipermedicação” 

i) Fácil acesso a matéria prima. 

 

  Os argumentos não favoráveis puderam ser agrupados nos seguintes: 

 

Quadro 02: Argumentos utilizados pelos médicos participantes da pesquisa e que 

são considerados NÃO favoráveis a implantação de um programa de utilização de 

PMF na UBS em que trabalha 

a) Não substitui os fármacos em determinados casos; 

b) Eficácia duvidosa e falta de estudos comprobatórios 

 

O percentual de 88% dos médicos que se mostrou favorável a instituição de 

um programa de PMF em sua UBS de trabalho apontou, conforme indicado 

anteriormente, sob argumentos que indicam benefícios à comunidade, como a 

facilidade do acesso, o baixo custo e a “neutralidade/naturalidade” do medicamento.  
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 Essa visão de benefícios para a comunidade frente à PNPIC, mostra-se 

bastante restrita, e a ideia de complementaridade do tratamento com PMF parece 

não ser construída, uma vez que o paradigma emergente, também chamado de 

holístico, segundo Silva e Gimenes (1999 apud NUÑEZ & CIOSAK, 2003) evita 

tratar de forma isolada o processo saúde-doença, que tende a ser visualizado com 

um continuum, em que a saúde deixa de ser um estado estático de perfeito bem 

estar, subentendendo-se mudança contínua aos desafios ambientais e ao equilíbrio 

dinâmico do organismo, que envolve aspectos físicos, psicológicos, mentais, sociais 

e espirituais. Nesse contexto, é que as Terapias Alternativas/ Complementares 

(TA/C) são consideradas, pois elas podem ser definidas como: 

 

[...] um amplo domínio de recursos de cura que engloba todos os 

sistemas de saúde, modalidades e práticas e suas teorias e crenças 

acompanhantes; inclui todas as práticas e idéias auto-definidas por 

seus usuários como prevenindo ou tratando as doenças ou 

promovendo a saúde e bem-estar (SOUZA, 2000 apud NUÑEZ & 

CIOSAK, 2003).  

 

O questionário foi todo construído pautando os questionamentos em palavras 

que ampliassem o cuidado do profissional ao usuário mas que implicassem no 

estimulo ao autocuidado, como traduzido nas recomendar, aconselhar, orientar, 

utilizar. Assim o profissional  somente “recomendam” os fitoterápicos dos quais 

possuem conhecimento.  

Segundo Panizza (1997), multiplicam-se a cada dia o interesse e o consumo 

de remédios naturais, sobretudo os de origem vegetal. A crescente utilização das 

plantas medicinais, por vezes de forma abusiva e indiscriminada vem preocupando 

os pesquisadores, bem como os estudiosos no assunto, que impõem a presença de 

compêndios especializados, que descrevam de forma clara e objetiva, a melhor 

forma de utilização dos medicamentos de origem vegetal. 

Em função de suas raízes filosóficas e conceituais, a medicina ficou 

excessivamente centrada em doenças, esquecendo-se da saúde e do bem estar. 

Noventa e cinco por cento (95%) das estratégias e práticas terapêuticas dos 

queixosos que buscam atendimento médico são pouco adequadas por falta de ouvir 

as queixas para pensar em um possível diagnóstico ou a melhor terapêutica inicial, 

um tratamento primário, que é a proposta da Estratégia da Saúde da Família (ESF). 



45 

Estudos epidemiológicos têm mostrado que esses indivíduos possuem problemas 

simples de saúde e que necessitam de medidas também simples para solução, o 

que não significa que as grandes inovações tecnológicas da medicina tradicional não 

têm seu valor (BOTSARIS, 2006, p. 16). 

A medicina alopática ou "medicina capitalista", como também é denominada 

na obra de Carrara (1995 apud SILVA et al., 2001), se especializou, segundo Silva 

et al. (2001), 

[...] em descobrir medicamentos de efeito imediato, eliminadores de 

sintomas incômodos, de eficácia rápida e, especialmente, 

silenciadora de sintomas e que se constitui em analgésicos, laxantes, 

antigripais, tranqüilizantes, etc., onde o médico, por tentar corrigir os 

sintomas de maneira farmacológica, se esquece de observar as 

condições de trabalho do paciente, de moradia, alimentação e 

higiene. O exercício das medicinas paralelas e, especialmente a 

medicina popular, que por sua legitimidade junto à população atende 

melhor as exigências de um tratamento mais ligado às tradições 

culturais do usuário, obtém um auge cada vez maior. 

 

É necessário o conhecimento sobre os efeitos terapêuticos das plantas 

medicinais, indicações, formas de usos, bem como seu preparo, para conservar seu 

princípio ativo, garantir a eficácia do tratamento e evitar os agravos de saúde. Cabe 

ressaltar que uma planta pode tornar-se tóxica para o organismo dependendo da 

quantidade, forma de administração, mistura e freqüência de uso. No Brasil, as 

plantas medicinais da flora nativa são consumidas com pouca ou nenhuma 

comprovação de suas propriedades farmacológicas, propagadas por usuários ou 

comerciantes.  

Segundo Veiga Júnior, Pinto e Maciel (2005, p. 519-520), 

 

[...] quando comparada com a dos medicamentos usados nos 

tratamentos convencionais, a toxicidade de plantas medicinais e 

fitoterápicos pode parecer trivial. Isto, entretanto, não é verdade. A 

toxicidade de plantas medicinais é um problema sério de saúde 

pública. Os efeitos adversos dos fitomedicamentos, possíveis 

adulterações e toxidez, bem como a ação sinérgica (interação com 

outras drogas) ocorrem comumente. 
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Ainda segundo os mesmos autores, as pesquisas realizadas para avaliação 

do uso seguro de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil ainda são incipientes, 

assim como o controle da comercialização pelos órgãos oficiais em feiras livres, 

mercados públicos ou lojas de produtos naturais. 

A partir dessa análise foi possível concluir que os profissionais que se 

mostraram pouco favoráveis a implantação do programa relatam que a utilização 

dos fitoterápicos necessita estar fundamentada em bases farmacológicas.  

Cabe destacar que essa formação acadêmica deficiente em fitoterapia leva a 

algumas situações retratadas nas falas de alguns entrevistados como a confusão 

conceitual entre fitoterapia e homeopatia; entre fitoterapia e plantas medicinais; a 

percepção de que "natural não faz mal" e de que a fitoterapia traz consigo uma 

redução incontestável de efeitos colaterais. 

Os participantes expressaram a falta de estudos clínicos comprovando 

eficácia, indicações, validade de uso, dosagem e contraindicações dos 

medicamentos fitoterápicos, utilizando repetidamente a expressão “medicina 

baseada em evidências”. A medicina baseada em evidências é identificada como a 

norteadora da prática médica atual.  

Referem a possibilidade de que os estudos que comprovem a eficácia 

científica da fitoterapia sejam realizados, porém eles não têm acesso ou estímulo 

para buscá-los. De fato, algumas plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos 

foram avaliados, em estudos in vitro e in vivo, na fase clínica e pré-clínica, 

contemplando a metodologia da medicina baseada em evidência, muitas com 

propriedades terapêuticas comprovadas (ROSA; CAMARA; BERIA, 2011). 

Entretanto, essa diferenciação não aparece nas entrevistas, indicando que, 

realmente, o acesso às informações é bastante restrito.  

É importante admitir que a fitoterapia popular frequentemente nos fornece 

informações conflitantes (vários nomes populares para a mesma planta, plantas 

diferentes com o mesmo nome popular) e que também há dificuldades com os 

parâmetros clássicos de prescrição medicamentosa, tais como uniformização de 

dose, posologia ou duração de tratamento; sendo por vezes inegável a existência de 

algumas situações de negligência com a toxicidade e/ou com a qualidade da 

matéria-prima. Entretanto, mesmo limitada como ferramenta terapêutica para o uso 

direto do profissional de saúde, precisamos estar cientes de que a fitoterapia popular 

é parte integrante dos programas públicos de fitoterapia, e a nós profissionais 
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caberá reconhecer sua potência no fortalecimento, por exemplo, do vínculo e da 

educação em saúde. 

 Pensemos, ora, na situação do desejo de uma terapêutica fitoterápica. A 

decisão estaria correta? E que fitoterápico escolher? Como prescrever? Várias 

questões vão surgindo a partir desse momento. Decisão terapêutica calcada em um 

diagnóstico o mais apurado possível, indicação precisa e critérios científicos de 

segurança, eficácia terapêutica e reprodutibilidade, concordamos, com certeza, 

devem orientar tal prática, mas aqui é mister falar: temos que ir além dessas etapas 

iniciais, caso contrário, a fitoterapia poderia não aparecer no rol de opções, e isso, 

ao nosso ver, não significa necessariamente uma vantagem.  

 De acordo com o Ministério da Saúde, em seu caderno de Atenção básica 

que aborda as Plantas Medicinais e Fitoterapia na Atenção básica (2012), quem 

opta por prescrever fitoterapia e almeja de fato o “equilíbrio natural” da saúde da 

pessoa assistida, ou de sua família, precisa ter como objetivo enxergar essas 

pessoas, suas vidas, suas ideias e seu adoecimento de maneira mais abrangente, 

olhando para além da doença em si. A prescrição passa a ser, portanto, uma 

escolha compartilhada, sem desconsiderar a responsabilidade técnica dos 

profissionais envolvidos.  

 Ao se debruçarem sobre a escolha da fitoterapia pelo médico, Fintelmann & 

Weiss (2010, p. 9) criticam o caráter por vezes exageradamente objetivo da 

medicina atual e enfatizam a importância da retomada da intuição nessa prática 

profissional – para os autores um ingrediente que facilita a incorporação da 

fitoterapia. 

 Foram também questionados sobre quais medicamentos fitoterápicos são 

disponibilizados pela SMS, numa lista de dez itens que compõem a RENISUS, e a 

frequência de escolha aparece no gráfico abaixo. 

  

Gráfico 02: Frequência de escolha dos medicamentos elencados como sendo distribuídos 

pelo Programa de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do município de Petrolina – PE. 
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 Fonte: A autora. 

 

A Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (Renisus) 

apresenta plantas medicinais que apresentam potencial para gerar produtos de 

interesse ao SUS. A finalidade da lista é orientar estudos e pesquisas que possam 

subsidiar a elaboração da relação de fitoterápicos disponíveis para uso da 

população, com segurança e eficácia para o tratamento de determinada doença. 

Todos os medicamentos que foram elencados para serem escolhidos na 

entrevista são os que compõem a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 

2014. Pelo menos um médico relatou que o município disponibiliza Alcachofra, 

Hortelã e Gengibre e 3 relataram ter Maracujá disponível. 76,47% (n= 26) relatou 

que o município oferece Guaco e 23,52% (n=8) relatou que a Isoflavona de soja é 

oferecida. 

Essa resposta retrata o desconhecimento dos profissionais acerca dos 

medicamentos fitoterápicos que são ofertados.  

Por conta do perfil populacional e epidemiológico do município, foi decidido 

selecionar apenas 03 medicamentos para compor sua relação de fitoterápicos a 

serem oferecidos, a saber: Guaco, Aroeira e Isoflavona de Soja. O guaco é ofertado 

na forma de xarope, como expectorante, a aroeira sob a forma de gel vaginal, para o 

tratamento de agravos ginecológicos externos e a isoflavona em cápsulas, para o 

tratamento de condições do climatério. Nenhum dos profissionais relatou ter a 

aroeira disponível em sua Unidade, o que reflete que existe um hiato de trabalho 

entre a equipe de Farmácia e a equipe médica das Unidades. Além disso, devido a 

questões mercadológicas e de registro de medicamento, somente no final do ano de 

2014, após 02 tentativas fracassadas pelo registro vencido do medicamento, é que o 

município de Petrolina conseguiu adquirir o gel vaginal de Aroeira, sendo este o 

ultimo fitoterápico a ser ofertado nas farmácias das UBS, o que pode justificar o 

desconhecimento por parte dos prescritores de sua disponibilidade. Desde quando o 
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Ministério da Saúde incluiu os fitoterápicos na RENAME, no ano de 2012, que o 

município de Petrolina – PE começou a disponibilizar o Guaco. Em 2013 foi 

incorporada a Isoflavona de Soja e, por ultimo, em 2014, o gel vaginal de Aroeira.  

A dificuldade que o município de Petrolina encontrou para aquisição do gel 

vaginal de aroeira retrata o modo como o Brasil não tem uma atuação destacada no 

mercado mundial de fitoterápicos, ficando inclusive atrás de países menos 

desenvolvidos tecnologicamente, o que ocorre talvez pela falta de informações sobre 

o verdadeiro papel deste tipo de medicamento no organismo humano, como deve 

ser utilizado, formas de preparo, indicações, contra-indicações e, principalmente, 

controle sanitário e registro que assegurem qualidade e apropriação para uso 

(YUNES, PEDROSA & CECHINEL FILHO, 2001). 

No Brasil, a legislação para medicamentos fitoterápicos vem sofrendo 

modificações nos últimos anos. A ANVISA vem elaborando normas para a 

regulamentação destes medicamentos, desde a Portaria n. 6 de 1995, que 

estabeleceu prazos para que as indústrias farmacêuticas apresentassem dados de 

eficácia e segurança dos medicamentos fitoterápicos, passando pela RDC n. 17 de 

2000, a Resolução RDC n. 48 de 16 de março de 2004 e, por fim, a Resolução RDC 

n. 26/2014, atualmente em vigor, que dispõe sobre o registro e a notificação dos 

medicamentos fitoterápicos. 

Os médicos também foram questionados se incluíam em sua anamnese 

questionamentos sobre o uso concomitante de PMF com outros tratamentos já 

prescritos, 76,4% responderam que sim e 23,6% responderam que não. 

 Aos médicos que responderam que prescreviam PMF, foi questionado sobre 

quais os principais agravos e quais os medicamentos e insumos eram indicados 

para estes agravos e condições. As respostas foram sistematizadas nos gráficos 

abaixo: 

 

Gráfico 03: Frequência de distribuição dos principais agravos para os quais são prescritos 

as plantas medicinais e os fitoterápicos 
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Fonte: A autora. 

Gráfico 04: Plantas medicinais e Fitoterápicos mais prescritos pelos médicos da Estratégia 

Saúde da Família do município de Petrolina – PE  
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Fonte: A autora. 

 Esse questionamento não teve a pretensão de sequer se aproximar de uma 

análise etnobotânica, com todos os cuidados que exige um estudo desta natureza. O 

intuito foi de somente conseguir realizar um levantamento da prescrição das plantas 

medicinais pela amostra de médicos estudada.  

 Os agravos que foram pontuados como sendo os mais prevalentes no tocante 

ao tratamento com plantas medicinais e fitoterápicos corrobora com as plantas 

medicinais e fitoterápicos mais frequentemente prescritos. Conforme quadro acima, 

que traz as principais indicações das PMF relacionados como os mais prescritos, é 

possível identificar que o uso da passiflora (maracujá) tem indicação para o 

tratamento dos transtornos de ansiedade, assim como o guaco é utilizado para o 

tratamento de doenças respiratórias.  

 Os médicos foram questionados sobre a frequência de acompanhar pacientes 

com agravos crônicos e que relatassem fazer uso de plantas medicinais ou 

fitoterápicos como complementaridade aos tratamentos propostos.  Do todo, 47% 

respondeu que a frequência era baixa, 44% respondeu que era média e 9% 

respondeu que a frequência era alta. 

 De acordo com Machado et al. (2014) o uso concomitante de plantas 

medicinais e fitoterápicos com medicamentos convencionais é relatado por 86,2% e 

81,3% dos idosos, respectivamente. Considerando que os idosos compõem, 
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predominantemente, o grupo das pessoas com doenças crônicas, as respostas 

anteriores parecem divergir do encontrado na literatura. 

 A utilização de plantas medicinais de forma apropriada vem ao encontro das 

proposições da Organização Mundial de Saúde (OMS), que tem incentivado a 

valorização das terapias tradicionais, sendo estas reconhecidas como um recurso 

terapêutico muito útil nos programas de atenção básica, podendo atender muitas 

das demandas de saúde da população. Poderá, ainda, contribuir para o sistema 

local de saúde e desenvolver a autonomia no cuidado à saúde dos usuários do 

sistema público de saúde. 

 Entretanto, o uso sem orientação médica apropriada é um fator de 

preocupação que deve ser considerado pelos atores sociais do setor de saúde bem 

como por aqueles envolvidos na educação comunitária, dada a incidência de 

espécies com registro de toxicidade e contra-indicações de uso. Assim como as 

plantas podem representar remédios poderosos e eficazes, o risco de intoxicação 

causada pelo seu uso indevido deve ser sempre levado em consideração. A 

observância às dosagens prescritas e o cuidado na identificação precisa do material 

utilizado pode evitar uma série de acidentes com o uso das plantas 

medicinais/fitoterápicos. 

 A falsa ideia de que tudo o que é “natural é bom”, ou, mais especificamente, 

como indicado pelos entrevistados, de que “planta não faz mal à saúde”, deve ser 

esclarecida junto à comunidade de usuários da USF.  

 Sobre o conhecimento da existência de um trabalho educativo na comunidade 

sobre o uso correto das plantas medicinais, 91% disse desconhecer e 9% disse 

conhecer, relatando que quem desenvolvia a ação eram os seguintes dispositivos 

comunitários:  

a) Recanto Madre Paulina  

b) Secretaria de Saúde através do agente comunitário de saúde. 

 De acordo com descrição própria, o Instituto de Saúde Holística Madre 

Paulina, conhecido como Recanto Madre Paulina é uma entidade civil que tem seu 

objetivo social identificado com o anseio da população brasileira em adotar terapias 

complementares e integrativas, e formaliza sua colaboração  de trabalho  em prol do 

ser humano. A sede funciona na Rua José Costa Lima nº 326, bairro Ouro Preto, 

cidade de Petrolina, estado de Pernambuco. 
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 O trabalho que esse dispositivo realiza em todo município de Petrolina é 

louvável e de grande repercussão quando o assunto é cuidado em saúde através 

das terapias complementares e integrativas. Estar localizada em um bairro da cidade 

viabiliza o acesso aos comunitários da localidade, bem como a todos os munícipes, 

fazendo desse Instituto forte interventor no cuidado em fitoterapia na cidade. 

As ações com plantas medicinais e fitoterapia, há muito inseridas no SUS, 

acontecem prioritariamente na Saúde da Família, pelos fundamentos e princípios 

desse nível de atenção/Estratégia e pela característica da prática da fitoterapia, que 

envolve interação entre saberes, parcerias nos cuidados com a saúde, ações de 

promoção e prevenção, entre outras. As relações entre elas proporcionam o 

fortalecimento mútuo, pois a expansão da SF facilita a implementação dos 

programas de fitoterapia, principalmente pela inserção das equipes nas 

comunidades, por meio de práticas de aproximação da população, como a visita 

domiciliar e as atividades de educação em saúde, facilitadoras da troca entre os 

saberes. De forma complementar, as ações da fitoterapia promovem o 

fortalecimento do vínculo dos usuários e da comunidade com as equipes, a 

participação popular, a autonomia dos usuários e o cuidado integral em saúde. 

(SOUZA, 2008 apud RATES, 2001). Além disso, essa parceria com a comunidade 

nos encontros e reuniões de educação em saúde permite a identificação de líderes 

locais e a formação de alianças, fortalecendo o controle social. 

Outros dispositivos da Atenção básica do município são importantes nesse 

processo de institucionalizar o trabalho de educação em saúde como dispositivo de 

valorizar e expandir o uso das plantas medicinais e fitoterápicos enquanto estratégia 

legitima do cuidado em saúde.  Dentre eles o NASF, Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família que, em Petrolina, é composto pelo Farmacêutico, Educador Físico, 

Fisioterapeuta, Psicólogo e Nutricionista. A portaria (BRASIL, 2009) que institui o 

NASF traz enquanto diretriz: 

Capacitar os profissionais, inclusive os agentes comunitários de 

saúde (ACS), para atuarem como facilitadores/monitores no 

processo de divulgação e educação em saúde referente às Práticas 

Integrativas e Complementares; 

Essa atividade é de suma importância considerando que o ACS é o membro 

da equipe de saúde da família com maior capilaridade para intervenções nos modos 

de viver da comunidade e, enfim, ele é um instrumento poderoso na validação desse 

processo de educação em saúde no uso de PMF. 
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O NASF aparece ainda enquanto estratégia de acompanhamento dos 

pacientes em uso de PMF quando questionou-se se o médico realizava 

acompanhamento dos pacientes em uso de plantas medicinais e fitoterápicos, e, em 

caso afirmativo, como o fazia. 47% informaram que não realizavam 

acompanhamento, enquanto que 53% relataram que acompanhavam os pacientes 

em uso de PMF através das seguintes estratégias, descritas no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 05: Plantas medicinais e Fitoterápicos mais prescritos pelos médicos da 

Estratégia Saúde da Família do município de Petrolina – PE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 
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de PMF, é importante observar o quanto de multidisciplinaridade existe nessa 

conduta da escolha da estratégia. Escolher o NASF, a ESF e até mesmo o 

Programa de Assistência Familiar significa confiar a profissionais nao médicos o 

saber de cuidar longitudinalmente desses sujeitos. A inclusão de outros saberes 

favorece o cuidado em sua totalidade. 

 O Acompanhamento Farmacêutico merece destaque nessa conjuntura pelo 

momento que o município se encontra de implantação de um programa de Cuidado 

Farmacêutico para os usuários do SUS, como estratégia de qualificar as 

terapêuticas adotadas, bem como de orientar aos usuários quanto ao uso de 

medicamentos em geral e de plantas medicinais. 

 Quando questionados se realizavam orientação aos usuários quanto ao uso 

de plantas medicinais e fitoterápicos e sobre quais aspectos orientavam, 23,5% 

respondeu que não orientava os usuários, enquanto 76,5% responderam orientar 

sobre as proposições descritas no gráfico 06. 

Responderam também que apenas quando o usuário relata algum uso de 

plantas medicinais ou fitoterápicos é que o realizavam alguma orientação, mesmo 

que superficialmente. Tal fato pode ser explicado, quando Leite e Schor (2005) 

afirmam que os usuários geralmente não relatam seus tratamentos caseiros para os 

profissionais de nível superior devido à crença indiscutível da eficácia por parte 

daqueles, e à percepção de que os profissionais não entendem de plantas 

medicinais. Nesse ponto seria importante a participação mais ativa dos profissionais 

de saúde em relação à discussão, capacitação e integração de práticas como a 

fitoterapia à Atenção Básica, numa relação dialética entre o conhecimento popular e 

o científico. 

 Houve respostas explicando o porquê de certos profissionais não 

perguntarem e/ou orientarem sobre a utilização da fitoterapia pelos usuários, dentre 

elas destacam-se: a falta de conhecimento técnico; medo do paciente abandonar a 

terapia medicamentosa convencional e agravar o estado de saúde; e devido à 

pressa, ao tempo curto de atendimento. Já o grande percentual de orientação e 

interesse sobre fitoterapia é justificado pelos profissionais entrevistados por 

acreditarem na eficácia das plantas medicinais; como uma forma de esclarecer 

sobre os cuidados de preparação, uso racional e efeitos tóxicos que se deve ter com 

este recurso terapêutico e pelo fato da fitoterapia ser uma alternativa à 

medicalização excessiva encontrada na realidade das comunidades atendidas. 
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Gráfico 06: Plantas medicinais e Fitoterápicos mais prescritos pelos médicos da Estratégia 

Saúde da Família do município de Petrolina – PE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

  Com relação a avaliação e monitoramento da eficácia terapêutica dos 

fitoterápicos ou plantas medicinais, os médicos que responderam prescrever PMF 

foram questionados sobre avaliarem essa eficácia e qual maneira o fazem. 38,2% 

respondeu não avaliar, 6,8% não respondeu e 56% respondeu avaliar através dos 

seguintes instrumentos:  

 

Gráfico 07: Frequência da escolha de instrumentos para avaliação e monitoramento do 

tratamento com plantas medicinais e fitoterápicos 
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Fonte: A autora. 

 

A segurança, eficácia e qualidade, e também os aspectos econômicos das 

medicinas complementares e alternativas, têm se tornado pautas importantes, tanto 

para as autoridades sanitárias como para o público. 

Nota-se que existe uma grande preocupação em aperfeiçoar e aprimorar os 

conhecimentos de profissionais da área de Saúde na terapêutica fitoterápica, dando-

lhes subsídios para avaliar os efeitos terapêuticos e adversos, a qualidade, os 

princípios ativos, as formulações, eficácia e segurança das plantas medicinais. 

A utilização de plantas medicinais tem sido muitas vezes considerada como 

um fato desvinculado da assistência à saúde como um todo. Segundo Hufford (1997, 

p.736): 

um sistema de saúde que adota a fitoterapia deve incorporar um 

conjunto de atitudes, valores, e crenças que constituem uma filosofia 

de vida, não meramente uma porção de remédios. 

 

De acordo com Nicoline (2006), a relação das medicinas e práticas 

terapêuticas não-convencionais com a integralidade se dá em função de que a 

expansão destas no SUS, permitindo ao usuário escolher a terapêutica, sugere um 

entendimento mais ampliado do direito à saúde, conforme exposto em Pinheiro e 

Luz (2003, p. 20), ― na medida em que os conteúdos teórico-práticos norteadores 

destas práticas se aproximam da integralidade em duas dimensões: da atenção e do 

cuidado em saúde. De acordo com as autoras, apresentar as medicinas e práticas 

não convencionais como voltadas para a integralidade ―parte do pressuposto de 
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que as racionalidades médicas alternativas podem ser complementares à medicina 

convencional e não suas opositoras. 

Essa negação pode ser compreendida pelo fato de haver regulamentação no 

Conselho Federal de Medicina, em estabelecer a proibição de utilização de terapias 

não comprovadas pelos modelos reconhecidos cientificamente na prática médica, 

incluindo diversas terapias consideradas alternativas. Segundo tal resolução e de 

acordo com diversos profissionais que a apoiam, é necessário que as terapias 

alternativas tenham sua eficácia demonstrada cientificamente, e quando isto ocorrer 

deixarão de ser alternativas e passarão para o campo médico.  

Isso também porque essa área abrange não somente a medicina baseada em 

evidências, mas também uma concepção distinta sobre o fenômeno saúde-doença, 

o que inclui a interação do saber popular com os conhecimentos científicos (LEITE, 

2000).  

Dessa forma, percebe-se uma atitude favorável dos profissionais quanto ao 

uso de fitoterápicos que vem reforçada pelas representações mais amplas da classe 

médica. Ao se verem entre as práticas dos usuários e a comprovação científica, os 

médicos fazem seu julgamento em relação ao uso de fitoterápicos e há pouco 

questionamento acerca de suas propriedades cientificamente comprovadas.  

A pressão de grupo, aqui compreendida como norma subjetiva, apresenta-se 

como uma importante pauta de atuação do médico. Pauta esta que surge como um 

questionamento acerca da própria credibilidade da atuação dos profissionais no 

campo da atenção básica.  

A preocupação dos participantes sobre este saber que eles ainda não 

dominam pode ser entendida como um fator que dificulta a inserção da fitoterapia 

como rotina no atendimento à população. O médico vai ter que reestruturar, vai ter 

que aprender a prescrever os fitoterápicos, vai ter que ver os resultados.  

A falta de conhecimento dos profissionais de saúde sobre a utilização das 

terapias complementares e, mais ainda, do sistema de interpretação dos sinais e 

dos sintomas utilizados popularmente é fato reconhecido tanto por eles como pela 

população. Ainda assim, muitos deles sinalizam  

Os médicos que participaram deste estudo reconhecem que a população tem 

boa aceitação por essa terapia – fato também já descrito pela OMS (1978), quando 

afirmou que a fitoterapia constitui uma prática “que emana do povo e é bem aceita 

por este”.  
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Tal aspecto é abordado na Portaria nº 971/06, quando diz que a fitoterapia 

“incentiva o desenvolvimento comunitário, a solidariedade e a participação social”. 

Essa percepção, acerca da aceitação dos usuários, é relacionada pelos 

participantes à utilização da fitoterapia na atenção básica (BRASIL, 2006).  

A promoção da saúde através de plantas medicinais envolve valores culturais 

historicamente construídos, e pode e deve ser vivenciada dentro do serviço de 

saúde, proporcionando, entre outras vantagens, uma aproximação do usuário com o 

sistema. Observa-se que a história do processo de institucionalização das práticas 

integrativas e complementares tem sido de muitos percalços na última década no 

Brasil, tendo seu percurso encontrado obstáculos constantes interpostos pela 

medicina socialmente hegemônica (LUZ, 2005). Portanto, não basta os governos 

instituírem, nos sistemas oficiais, a medicina complementar ou mesmo a 

promulgação legal para garantir a sua oferta com qualidade; faz-se necessária a 

promoção de espaços de discussão tanto no âmbito acadêmico quanto nos serviços, 

considerando as dificuldades para o uso de um “novo” paradigma de cuidar. 

 De acordo com dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), ações/serviços 

institucionalizados envolvendo a fitoterapia são ofertadas em sua maioria na 

Atenção Básica, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF). O conjunto dessas 

iniciativas acumulam vários avanços e possibilidades para a estruturação dos 

serviços de fitoterapia na Atenção básica no SUS: 

a) possibilidade de financiamento de medicamentos fitoterápicos através do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria do Ministério da 

Saúde nº 1555/2014); 

b) possibilidade de ampliação da abrangência e o escopo das ações da 

Atenção Básica, através dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF); 

c) regulamentação das Farmácias Vivas no SUS e estabelecimento de Boas 

Práticas de Processamento e Manipulação de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (Portaria nº 886, de 2010, do Ministério da Saúde15 e Consulta 

Pública nº 85/2010 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

respectivamente16); 

d) estabelecimento de guias fitoterápicos, mementos terapêuticos e relações 

de plantas medicinais e fitoterápicos compondo o elenco de referência nas 

três esferas de governo. 
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 Dentre os principais motivos levantados pelo Ministério da Saúde para a 

implantação de projetos de fitoterapia apontados pelos estados/municípios foram: 

a) a ampliação do acesso da população aos medicamentos;  

b) grande aceitação da população/resgate da cultura popular/solicitação 

da comunidade;  

c) baixo custo;  

d) necessidade de orientação à população quanto ao uso correto das 

plantas medicinais;  

e) baixo número de efeitos colaterais; 

f) eficácia comprovada. 

A Política Nacional de Medicamentos, como parte essencial da Política 

Nacional de Saúde, no âmbito de suas diretrizes para o desenvolvimento tecnológico 

preconiza que deverá ser continuado e expandido o apoio às pesquisas que visem o 

aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais, enfatizando a 

certificação de suas propriedades medicamentosas (BRASIL, 1998). 

Diante deste quadro favorável, Cunha (2003) destaca que atualmente no 

Brasil multiplicam-se os programas de Fitoterapia, que são apoiados pelos serviços 

públicos de saúde, em que equipes multidisciplinares são responsáveis pelo   

atendimento com fitoterápicos por profissionais encarregados do cultivo de plantas 

medicinais, da produção, e das recomendações destes produtos mediante 

diagnóstico médico. 

A utilização da fitoterapia no SUS demanda uma série de estudos, 

envolvendo o ciclo da Assistência Farmacêutica, a clínica médica, a percepção e 

aceitação de usuários, profissionais e gestores, bem como a qualidade dos serviços 

e dos instrumentos de avaliação de serviços (BRASIL, 2006a; DE LA CRUZ, 2005). 

 Desta forma, os profissionais de saúde da ESF entrevistados têm 

conhecimento da utilização de plantas medicinais e/ou fitoterápicos pela comunidade 

atendida; fazem uso pessoal da fitoterapia e possuem o hábito de orientar e 

perguntar sobre esta prática, mesmo que esporadicamente. Isso reflete a grande 

aceitação de possíveis ações, políticas e programas relacionados à fitoterapia por 

parte da gestão municipal, que se mostra, a todo tempo, aberta a discussões e 

implantações de novas estratégias que socializem e divulguem o trabalho das 

Práticas Integrativas no SUS, especialmente do uso das plantas medicinais e 

fitoterápicos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A Saúde Coletiva é capaz de se relacionar com os movimentos políticos, 

sociais e econômicos de sua época e organizar-se de acordo com necessidades e 

contextos específicos. Atualmente, as relações entre a fitoterapia na Atenção básica 

e a Estratégia Saúde da Família são percebidas como instrumentos de 
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fortalecimento mútuo: traz benefícios para profissionais, usuários, os serviços e a 

qualidade do cuidado em saúde e, dessa forma, fortalece o vínculo dos usuários e 

da comunidade com as equipes de saúde, a participação popular, a autonomia dos 

usuários e o cuidado integral em saúde (SANTO, 2008).  

Recentemente, em 2012, essa relação foi reforçada pela publicação do 

Caderno de Atenção básica nº 31 do Ministério da Saúde intitulado “Práticas 

integrativas e complementares: plantas medicinais e fitoterapia na Atenção Básica” 

que busca estimular a implantação de novos programas no SUS, com melhoria do 

acesso da população a produtos e serviços seguros e de qualidade; sensibilizar e 

orientar gestores e profissionais de saúde na formulação e implantação de políticas, 

programas e projetos; e estruturar e fortalecer a atenção em fitoterapia, com ênfase 

na Atenção Básica/Saúde da Família (BRASIL, 2012). Existe, assim, uma relação 

estreita entre a inserção da fitoterapia no sistema público de saúde e o modelo de 

reorganização da assistência proposto pela ESF.  

Ronzani e Silva, (2008) ponderam que várias propostas de transformação são 

elaboradas, modelos de organização são discutidos (especialmente no meio 

acadêmico e na esfera federal de gestão da saúde), mas tudo isso deve levar em 

consideração as particularidades das ESF e da organização do sistema nos 

diferentes municípios e estados. Desta forma, não se deve colocar a 

responsabilidade das mudanças exclusivamente nos profissionais de saúde ou nos 

gestores. Estes atores enfrentam dificuldades reais quanto à infraestrutura dos 

serviços e à organização do sistema de saúde nos municípios, cuja solução, muitas 

vezes, independe da ação isolada de cada um deles. A mudança de percepção em 

colocar práticas contra-hegemônicas, a exemplo da fitoterapia, como políticas 

públicas não são possíveis apenas com mudanças pontuais de um setor ou outro da 

saúde, mas deve sim englobar todos os atores envolvidos (profissionais, gestores e 

usuários), a sociedade como um todo. Este estudo exemplifica o universo complexo 

de saberes e olhares que envolvem a inserção de Práticas Integrativas e 

Complementares como a fitoterapia na Atenção Básica. Essa complexidade se 

reflete na constatação de que a fitoterapia é difundida em toda a sociedade brasileira 

como um fator sociocultural, ao mesmo tempo em que há entre os profissionais de 

saúde uma deficiência na formação acadêmica e no conhecimento das políticas 

sobre o tema (FONTENELE, 2013). 
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Essa conjuntura onde a fitoterapia é posta em voga, desde a inconteste 

presença como parte importante da cultura popular, até a institucionalização nos 

serviços públicos de saúde por várias gestões municipais e estaduais trazem 

consigo a motivação deste estudo, visto que é essencial que o uso de fitoterapia em 

serviços públicos de saúde seja avaliado e planejado em conjunto com os diversos 

fatores que permeiam a atenção à saúde, inclusive a aceitação e o reconhecimento, 

pelos envolvidos, das práticas terapêuticas.   

Dessa forma, os resultados apontam que para o fortalecimento da fitoterapia 

no âmbito da gestão da Atenção básica e a incorporação desta no cotidiano do 

exercício profissional das equipes de saúde da família são necessárias para a 

capilarização da discussão sobre a fitoterapia na Atenção básica entre os atores e 

as instâncias envolvidas, e a capacitação dos profissionais de saúde.  

A verificação de um amplo olhar sobre o tema pelos profissionais de saúde 

permitiu o reconhecimento de detalhes operacionais em que o serviço poderia se 

beneficiar, estratégias como as parcerias com instituições de ensino, bem como as 

principais dificuldades a serem enfrentadas. Merece destaque o fato de que os 

profissionais de saúde da ESF colocaram que se fosse institucionalizada a 

fitoterapia, com a dada comprovação científica, apoio logístico e estrutural da gestão 

municipal, eles incorporariam esta prática no cotidiano da Atenção básica 

(FONTENELE, 2013).  

Portanto, o conhecimento de como os atores envolvidos no cotidiano dos 

serviços enxergam determinada prática em saúde são de grande relevância para o 

reconhecimento da conjuntura, planejamento e otimização da aplicação das ações 

em saúde, principalmente as que envolvem a fitoterapia e outras práticas 

integrativas e complementares, por possuírem políticas públicas de incentivo 

relativamente recentes.  
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ANEXO A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

O Sr.(a) está sendo convidado (a) para participar, de forma voluntária, de uma 

pesquisa que se intitula “ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, ACEITAÇÃO 

E UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS PELOS MÉDICOS 

DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PETROLINA - PE”. O 

objetivo será avaliar a prescrição, aceitação e uso de plantas medicinais e 

fitoterápicos por todos os 86 médicos da atenção básica do município de Petrolina - 

PE, e para isto, você deverá responder a duas entrevistas curtas e um pequeno 

questionário.  

 

Destaco que o sr.(a) não deve participar contra a sua vontade, e tem liberdade de se 

recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da 

pesquisa, sem que isso acarrete em nenhum prejuízo pessoal a nenhuma das partes 

envolvidas. Você poderá ter acesso, a qualquer tempo, às informações sobre 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados a esta pesquisa. Qualquer dúvida 

sobre os procedimentos utilizados nesse projeto ou informações adicionais que se 

fizerem necessárias podem ser solucionadas através do contato disponibilizado pelo 

pesquisador abaixo.  

 

Os resultados obtidos neste estudo serão publicados e utilizados em finalidades 

acadêmicas, independentemente dos resultados encontrados. Contudo, tais dados 

não fornecerão a identificação dos indivíduos que prestaram sua contribuição como 

voluntários da amostra, respeitando assim a privacidade dos participantes conforme 

as normas éticas. Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente o (a) pesquisador (a) e seu (sua) orientador (a) (e/ou equipe 
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de pesquisa) terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-

la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa.  

A participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua 

dignidade. Ao participar desta pesquisa o Sr. (a) não terá nenhum benefício direto.  

 

Sua identidade será preservada em sigilo antes, durante e após o 

encerramento da pesquisa.  

Após a sua autorização, as informações necessárias para a realização deste 

trabalho serão coletadas a partir da aplicação de um questionário para posterior 

análise. Destaca-se que o desconforto ou risco inerente a qualquer procedimento 

envolvendo participantes humanos serão mínimos, uma vez que as condições de 

aplicação e encaminhamento do material serão fundamentadas em bases éticas.  

 

Ao aceitar participar desta pesquisa, você estará contribuindo com a ciência, no 

sentido de delinear o perfil de prescrição e de indicação do uso de plantas 

medicinais e fitoterápicos no seu município de trabalho, com o intuito de que essa 

avaliação subsidie politicas públicas de saúde que contemplem as plantas 

medicinais de modo mais integralizado com o SUS.  

 

O Sr. (a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem 

como nada será pago por sua participação. Após estes esclarecimentos, solicitamos 

o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. Portanto 

preencha, por favor, os itens que se seguem: Confiro que recebi cópia deste termo 

de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação 

dos dados obtidos neste estudo.  

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu 

___________________________________________________________________

___, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da 

pesquisa após convenientemente esclarecido pelo pesquisador, tendo ciência de 

que não irei receber nenhuma quantia por minha participação, além de ter 

compreendido o que me foi explicado, aceito participar voluntariamente desta 
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pesquisa, declarando ainda que o termo foi assinado em duas vias, uma ficando 

comigo e outra com o responsável pela entrevista.  

 

Petrolina, _____ de ____________________ de 2015  

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito  

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

 

Responsável (Pesquisador): Maria Thereza Nunes Morais da Silva*  

E-mail: mtherezaa@gmail.com  

Telefone: (74) 8812-3992  

*Pós Graduando em Ciências da Saúde e Biológicas pela Universidade Federal do 

Vale do São Francisco - UNIVASF.  

 

 

Contato do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas da UNIVASF:  

Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta das 08:00h às 12:00h  

Assistente: Lucelina Delmondes  

Fone: (87) 2101-6896  

E-mail: cep@univasf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep@univasf.edu.br
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ANEXO B 

 

QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS SOBRE O PROFISSIONAL 

PRESCRITOR 

 

I- Informações Gerais 

 

1- Nome do município: 

 

2- Nome da Unidade básica de Saúde: 

 

3- Zona da unidade: 1(  ) Rural     2(  ) Urbana 

 

4- Data: 

 

5- Nome do responsável pela aplicação do questionário: 

 

II- Informações específicas 

 

6- Nome do prescritor entrevistado:  

 

7- Profissão: 

 

8- Sexo:       1(  ) Feminino    2(  ) Masculino 

 

9- Idade:  

 

10- Mora no mesmo município em que trabalha:       1(  ) Sim  2(  ) Não 

 

11- Ano de graduação: 

 

Escolaridade:  

 Especialização       Em que?  

 Mestrado               Em que? 

 Doutorado             Em que? 

 

12 - Especialidade: 

 

13- Tipo de vínculo:   
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14- Há quanto tempo trabalha na unidade: 

 

15 - Participa de algum programa vinculado ao Ministério da Saúde? 

 SIM  NÃO 

 

Se sim, qual? (       )  Mais médicos                     (      )PROVAB 

 

16 - Carga horária de trabalho: 

 

17 - Pretende continuar trabalhando na Atenção básica pelos próximos 5 anos: 

(  ) Sim   (  )Não Por quê? 

 

18 - Está satisfeito com o trabalho na Atenção básica de Saúde:  (  ) Sim   (  )Não     

 

Por quê? Marcar mais de uma. 

(       ) Falta estrutura física 

(       ) Falta materiais 

(       ) Processo de trabalho mal instituído 

(       ) Salarios defasados 

 

III – Sobre o uso e prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos 

 

19 - Você teve formação na área de plantas medicinais e fitoterápicos?  

 SIM  NÃO 

 

20 - Considera necessária a inclusão desse conteúdo em sua formação? 

 SIM  NÃO 

 

21 - Você prescreve algum medicamento fitoterápico? 

 SIM  NÃO 

 

Caso NÃO, Por quais motivos?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

22 - Conhece o programa de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do município?  

 SIM  NÃO      

 

23 - O município de Petrolina - PE disponibiliza medicamentos fitoterápicos? 

 SIM  NÃO 
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24 - Se sim, quais medicamentos abaixo são disponibilizados?  

 Alcachofra (Cynara scolymus) 

 Guaco (Mikania glomerata) 

 Aroeira (Schinus terebenthifolius) 

 Cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana) 

 Garra-do-diabo (Harpagophytum procumbens) 

 Isoflavona-de-soja (Glycine max) 

 Unha-de-gato (Uncaria tomentosa) 

 Hortelã (Mentha x piperita L.) 

 Gengibre (Zingiber officinale Roscoe) 

 Maracujá (Passiflora incarnata L.) 

 

25 - Se Unidade de Saúde em que o Sr(a) trabalha for adotado um programa de utilização de 

fitoterápicos, qual a sua opinião?  

 FAVORÁVEL 

 PARCIALMENTE FAVORÁVEL 

 DESFAFORÁVEL 

 

Por quais motivos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

26 - Inclui em sua anamnese questionamentos sobre o uso concomitante de plantas 

medicinais ou fitoterápicos com os tratamentos ora prescritos? 

 SIM  NÃO      

 

27 - O Sr (a) prescreve plantas medicinais e/ou fitoterápicos aos usuários que atende? 

 SIM  NÃO      

 

Se sim, quais os principais agravos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

E quais as principais plantas? 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

28 - Com que freqüência tem acompanhado pacientes com agravos crônicos e que relatam 

fazer uso de plantas medicinais ou fitoterápicos como complementaridade aos tratamentos 

propostos?  

 BAIXA 

 MÉDIA 

 ALTA 

 

29 - Sabe se existe no município um trabalho educativo junto à comunidade sobre o uso 

correto das plantas medicinais?  

 SIM  NÃO      

 

Caso a resposta seja afirmativa, quem desenvolve essa ação? 

______________________________ 

 

30 - O Sr(a). realiza acompanhamento dos pacientes em uso de plantas medicinais e 

fitoterápicos?  

 SIM  NÃO      

 

Se sim, como é feito o acompanhamento?  

 Consultas médicas periódicas  

 Programa de Assistência Familiar  

 Farmacovigilância (acompanhamento farmacêutico)  

 Programa de Saúde da Família  

 NASF (Núcleo de Apóio à Saúde da Família)  

 Outros (especificar)_______________________________________________ 

 

31 - O Sr.(a) realiza orientação ao paciente, quanto ao uso de plantas medicinais ou 

fitoterápicos?  

 SIM  NÃO      

 

32 - Se sim, que tipo de orientação são passadas?  

 Posologia  

 Preparo (infusão ou outra forma)  

 Efeitos Colaterais  

 Conservação  

 Incentivo à adesão ao tratamento  

 Outros: ___________________________________________________________  
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33 - Caso prescreva, existe algum tipo de avaliação da eficácia terapêutica dos fitoterápicos ou 

plantas medicinais prescritas?  

 SIM  NÃO      

 

Se sim, como é feita avaliação da eficácia?  

 □ Desaparecimento dos sintomas  

 □ Cura  

 □ Informações prestadas pelo paciente  

 □ Exames Clínicos realizados pelo Prescritor  

 □ Solicitação de exames laboratoriais 

 Outros_________________________________________ 
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ANEXO C – CARTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


