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RESUMO 

 
O envelhecimento populacional é resultante do aumento da expectativa de vida da 
população e com ele, há o aumento da prevalência de patologias como a 
hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) que geram grande 
impacto na qualidade de vida dos acometidos e na saúde pública. A HAS se 
caracteriza por níveis elevados de pressão arterial e o DM pelo comprometimento da 
regulação de glicemia pela insulina. A procura por tratamentos alternativos no auxílio 
aos tratamentos farmacológicos é crescente, e grande parte da população faz uso 
de plantas medicinais. A utilização de plantas medicinais remonta a antiguidade, 
associada à tradição e sua facilidade de obtenção tem o seu uso difundido entre 
gerações. No entanto, o conhecimento científico sobre a diversidade de plantas 
medicinais utilizadas pela população ainda é escasso. Neste trabalho foi avaliado o 
uso concomitante de plantas medicinais e fármacos hipoglicemiantes e anti-
hipertensivos pelos usuários do Programa HIPERDIA em unidades básicas de saúde 
do município de Petrolina-PE. A pesquisa foi realizada nas unidades de Atendimento 
Multiprofissional Especializado – AME dos bairros Vila Eduardo, Henrique Leite, 
Dom Avelar e Areia Branca. Um questionário semi-estruturado abordando aspectos 
culturais, sócio-econômicos, conhecimento popular sobre plantas medicinais e suas 
indicações foi aplicado à amostra da pesquisa, composta por 245 indivíduos que 
atenderam aos critérios estabelecidos. Dos entrevistados, 177 (72%) eram do sexo 
feminino e 68 (28%) do sexo masculino. Concentraram-se na faixa etária 
considerada para idosos, 111 (65,72%) mulheres e 51 (75%) homens da amostra 
estudada. As patologias de base encontradas foram: HAS 113 (70,63%) no sexo 
feminino, 47 (29,37%) no sexo masculino, DM no sexo feminino 16 (80%), sexo 
masculino 4 (20%); e as patologias associadas 48 (73,85%) sexo feminino, 17 
(26,15%) sexo masculino. As principais indicações para utilização das plantas 
medicinais foram: hipertensão (24,07%), diabetes (12,96%), calmante (12,96%), 
dislipidemias (7,4%), gripe (7,4%), má digestão (7,4%), inflamação (5,5%), 
problemas hepáticos (5,5%), gastrite (3,7%) e com 2,2% as demais indicações 
(cicatrizante, anemia, depressão, infecção, enjoo e câncer). Para avaliar a 
importância das plantas utilizadas quanto ao número de informantes que a 
mencionaram e a concordância dos usos citados, utilizou-se o cálculo de 
porcentagem de concordância quanto aos usos principais (CUP), bem como a 
Concordância Corrigida quanto aos Usos Principais (CUPc) para cada espécie. 
Quanto maior o valor da porcentagem de CUPc, maior é o número de informantes 
que citou o uso principal para a espécie. Essa aceitação da população determina 
uma maior segurança e possível eficácia. Observou-se que apenas três espécies 
apresentaram o CUPc acima de 50%: Cymbopogon citratus (capim santo), Lippia 
alba (erva cidreira) e Vernonia condensata (boldo). A aceitação da população para o 
uso nos remete a uma relativa eficácia das plantas no tratamento de doenças, o que 
pode ser utilizado como inferência para futuros estudos na área farmacológica com 
espécies vegetais, por indicar algumas espécies com um potencial promissor para 
alívio ou cura dos sintomas ou doenças citados. 
Palavras Chaves: Plantas medicinais.  Hipertensão Arterial. Diabetes Mellitus. 
Concordância de Uso Popular. 
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ABSTRACT 

Population aging is due to increased life expectancy of the population and with it, 
there is the increasing prevalence of diseases such as high blood pressure 
(hypertension) and diabetes mellitus (DM), that generate high impact on quality of life 
of affected people and on public health. Hypertension is characterized by elevated 
blood pressure and the DM by the relative or absolute deficiency of insulin. The 
search for alternative treatments in aid to pharmacological treatments is increasing 
because most of the population uses medicinal plants. The use of medicinal plants 
dates back to antiquity. However, scientific knowledge about the diversity of 
medicinal plants used by the population is still scarce. This study evaluated the 
concomitant use of medicinal plants and hypoglycemic and antihypertensive agents 
by users of the HIPERDIA Program in basic health units of the municipality of 
Petrolina-PE. The survey was conducted in units Multidisciplinary Care Specialist 
(AME) neighborhoods of Vila Eduardo, Henrique Leite, Dom Avelar, and Areia 
Branca. A semi-structured questionnaire addressing cultural, socio-economic, folk 
knowledge about medicinal plants and their indications was applied in the survey 
sample, consisting of 245 individuals who met the inclusion criteria. Of the 
respondents, 177 (72%) were female and 68 (28%) male. Concentrated in the group 
of ancient patients there were 111 (65.72%) women and 51 (75%) men in the study 
sample. The base pathologies found were: hypertension 113 (70.63%) were females, 
47 (29.37%) in males, in females DM 16 (80%), 4 males (20%); and associated 
pathologies 48 (73.85%) female, 17 (26.15%) male. The main indications for the use 
of medicinal plants are hypertension (24.07%), diabetes (12.96%), calmant (12.96%), 
cholesterol (7.4%), influenza (7.4%), indigestion (7.4%), inflammation (5.5%), liver 
diseases (5.5%), gastritis (3.7%) and 2.2% for other indications (healing, anemia, 
depression, infection, sickness and cancer). To assess the importance of the plants 
used for the number of informants who mentioned it and the agreement of the uses 
mentioned, the calculation of percentage of agreement regarding the main purposes 
(CUP) was used and corrected agreement as to Principal Uses (CUPc) for each 
species. The higher percentage value of CUPc, the greater the number of informants 
who mentioned the main use for the species. This acceptance of the population leads 
to increased safety and efficacy. It was observed that only three species showed the 
CUPc above 50%: Cymbopogon citratus (capim santo), Lippia alba (erva-cidreira) 
and Vernonia condensata (boldo). The acceptance of the population refers to the use 
in a plant relative effectiveness in the treatment of diseases, which can be used 
inference as to future studies on the pharmacological area with plant species, some 
species for indicating promising potential for alleviation or cure of mentioned 
symptoms or diseases. 

Keys words: Medicinal Plants. Hypertension. Diabetes Mellitus. Popular Use 
agreement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Considerado mundialmente em crescimento, o envelhecimento populacional 

significa um crescimento da população idosa em relação aos demais grupos de 

faixas etárias. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), existem no Brasil cerca de 21 milhões de pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos, o que representa, aproximadamente, 11% do total da população. 

Perspectivas da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que de 1950 a 

2025 a quantidade de idosos no país aumentará 15 vezes. Com isso, o Brasil 

ocupará o sexto lugar mundial no total de idosos, alcançando, em 2025, 

aproximadamente 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade (BRASIL, 

2012). 

 Processos de transição, como a transição epidemiológica pela qual o Brasil 

passa, resultam em alterações no padrão das patologias. Atualmente o Brasil 

apresenta um novo perfil de morbimortalidade da população: substituição do maior 

número de óbitos, que em 1930 apresentavam 46% dos óbitos por doenças infecto-

parasitárias, atualmente representam apenas 5%, dando lugar às doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT), dentre elas as doenças cardiovasculares (DCV). As 

DCV representam, hoje, a principal causa de óbitos na população brasileira. Este 

quadro acompanha-se da elevação da prevalência das patologias hipertensão 

arterial sistêmica e diabetes mellitus que apresentam impactos representativos na 

qualidade de vida da população e nas políticas de saúde pública (HAHN, 2011; 

MALTA et al., 2006). 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se 

frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente 

aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais (BRASIL, 2001). 

A HAS é considerada grave problema de saúde pública, por estar agregada 

ao aparecimento de outras doenças crônico-degenerativas que trazem repercussões 

negativas à qualidade de vida das pessoas, além de ter alta prevalência e baixas 

taxas de controle. 
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Dentre os agravos, sobressaem as doenças cerebrais e cardiovasculares, 

como o acidente vascular encefálico (AVE), uma das principais causas de morte 

originária da hipertensão arterial não controlada (SARAIVA et al., 2007). 

A cada ano morrem 7,6 milhões de pessoas em todo o mundo devido à 

hipertensão, segundo dados do boletim global de doenças relacionadas à 

hipertensão (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010). Cerca de 80% dessas 

mortes ocorrem em países em desenvolvimento como o Brasil, sendo que mais da 

metade das vítimas têm entre 45 e 69 anos. A hipertensão arterial é responsável, 

segundo os dados desse boletim, por 54% de todos os casos de acidente vascular 

cerebral (AVC) e 47% dos casos de infarto, fatais e não fatais, em todo o mundo. Na 

última década, a hipertensão fez mais de 70 milhões de vítimas fatais. 

No Brasil, a hipertensão afeta mais de 30 milhões de brasileiros (36% dos 

homens adultos e 30% das mulheres) e é o mais importante fator de risco para o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares (DCV), com destaque para o AVC e 

o infarto do miocárdio, as duas maiores causas isoladas de mortes no país. O 

diabetes mellitus (DM) está cada vez mais presente na população de todo mundo, 

apresentando alta morbi-mortalidade, representando cerca de 9% da mortalidade 

mundial total, como também importante perda da qualidade de vida. O 

envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de 

vida pouco saudáveis, como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os 

fatores responsáveis pela elevação da incidência e prevalência do diabetes em todo 

o mundo (BRASIL, 2006).  

 Os dados relacionados à doença demonstram que, até 2025, o Brasil deverá 

passar do oitavo para o quarto lugar no ranking mundial de pessoas maiores de 18 

anos com diabetes. Isso implica afirmar que 17,6 milhões de brasileiros, nessa faixa 

etária, estarão com a doença, simbolizando um aumento de 2,5 vezes mais que os 

atuais 7,3 milhões de adultos doentes atualmente (BRANDÃO, 2008).  

De acordo com o Departamento de Informática do SUS - DATASUS, 2013, no 

município de Petrolina - PE, existem 4.287 diabéticos e 17.977 hipertensos. 

 Sabe-se que o poder curativo das plantas é tão antigo quanto o aparecimento 

da espécie humana na terra, pois, desde cedo as primeiras civilizações perceberam 

que algumas plantas continham em suas essências princípios ativos, os quais ao 

serem experimentados no combate às doenças revelaram empiricamente seu poder 

curativo  ressaltando sua importância em aspectos culturais e medicinais (BADKE, 
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2008). A definição de planta medicinal de acordo com a OMS, 2003 é "todo e 

qualquer vegetal que possui, em um ou mais órgãos, substâncias que podem ser 

utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam precursores de fármacos semi-

sintéticos". 

Conforme a OMS, dados 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 práticas tradicionais na atenção primária, e desse 

percentual total, 85% usam plantas medicinais ou preparações destas, considerando 

o uso de extratos mais prevalente (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2012). 

 As plantas medicinais eram a única alternativa da população no século 

passado para tratamento de doenças. Os primeiros medicamentos para o DM foram 

desenvolvidos a partir de 1921, quando a insulina foi empregada terapeuticamente 

pela primeira vez por Banting e Best. A partir disso, desenvolveu-se posteriormente 

os hipoglicemiantes orais. Atualmente, 25% dos fármacos disponíveis no mercado 

são derivados de plantas medicinais e de acordo com dados etnobotânicos, existem 

cerca de 800 plantas com potencial antidiabético apresentaram resultados positivos 

em ensaios experimentais (CALIXTO, 2000; GROVER; YADAV; VATS, 2002).  

No Brasil, mesmo com o incentivo da indústria farmacêutica para a utilização 

de medicamentos industrializados, grande parte da população ainda se utiliza de 

práticas complementares para cuidar da saúde, como o uso das plantas medicinais, 

usadas para aliviar ou mesmo curar algumas enfermidades (ALVIM , 2004). 

As comprovações farmacológicas da flora nativa são recentes. Considerando 

que as pesquisas realizadas para o uso seguro de plantas medicinais ainda são 

mínimas, a toxicidade de plantas medicinais é um problema que merece atenção na 

saúde pública bem como o controle da sua comercialização em feiras livres, 

mercados ou lojas de produtos naturais (VEIGA JÚNIOR, 2005). 

Diante dos problemas que a HAS e o DM passaram a representar para a 

população, o Ministério da Saúde traçou vários planos com o intuito de reduzir os 

óbitos e todas as complicações advindas de tais agravos.  Em parceria com estados, 

municípios e diferentes entidades e sociedades científicas, através do Plano de 

Reorganização da Atenção à HAS e ao DM, muitas ações foram desenvolvidas, e 

uma delas foi a criação de um programa com um sistema informatizado, o 

HIPERDIA. Este é um plano de reorganização da atenção à HAS e ao DM, que 
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permite cadastrar e acompanhar os hipertensos e diabéticos em todas as unidades 

básicas de saúde do SUS, garantindo o recebimento dos medicamentos prescritos 

(CUNHA, 2009). 

Além disso, é uma ferramenta útil que gera informações para os gestores de 

saúde e Ministério da Saúde (MS) a respeito do perfil epidemiológico da população, 

a fim de dispor de estratégias, visando à melhoria da qualidade de vida dessas 

pessoas, monitorando de forma contínua a qualidade clínica e o controle de seus 

agravos e fatores de risco na população assistida, além de tornar possível o controle 

social através de informações que permitem analisar acesso, cobertura e qualidade 

da atenção (BRASIL, 2007). 

Recentes políticas públicas estão sendo desenvolvidas no Brasil, como a 

criação de um instrumento de normatização que visa a orientar e a potencializar as 

iniciativas de saúde: “Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS)”, sendo instituído pela Portaria do 

Ministério da Saúde (MS) nº 971, de 03 de maio de 2006 (BRASIL, 2006). Essa 

política objetiva aumentar as opções terapêuticas aos usuários do SUS, com 

garantia de acesso a plantas medicinais, a fitoterápicos e a serviços ligados à 

fitoterapia, com segurança, eficácia e qualidade, na perspectiva da integralidade da 

atenção à saúde (BATISTA; VALENÇA, 2012). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso concomitante de plantas medicinais 

e fármacos anti-hipertensivos e hipoglicemiantes por usuários do Programa 

HIPERDIA em unidades de saúde do município de Petrolina-PE. Portanto, o 

desenvolvimento desse estudo será de grande relevância econômica, social e 

cultural, pois procura estabelecer um elo entre o conhecimento popular e o 

conhecimento científico, possibilitando assim, uma maior aproximação das pessoas 

da comunidade aos serviços de saúde e aos profissionais que nela atuam. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Geral 

Avaliar o uso concomitante de plantas medicinais e fármacos 

hipoglicemiantes e anti-hipertensivos pelos usuários portadores de diabetes mellitus 

e hipertensão arterial cadastrados no sistema HIPERDIA em unidades básicas de 

saúde do município de Petrolina-PE. 

 

2.2. Específicos 

• Realizar o levantamento do perfil sócio-econômico dos usuários portadores de 

diabetes mellitus e hipertensão arterial cadastrados no Programa HIPERDIA 

nas unidades selecionadas;  

• Resgatar e sistematizar as informações populares sobre as plantas utilizadas 

pela população para conhecê-las em nível popular e científico, comparando 

suas utilidades;  

• Investigar as informações científicas disponíveis sobre as espécies utilizadas 

pela população e compará-las com as informações sobre seu uso popular; 

• Descrever sobre a possível interação medicamentosa entre os fármacos e as 

plantas medicinais no tratamento do diabetes mellitus e hipertensão arterial; 

• Subsidiar políticas de saúde pública a utilizarem a fitoterapia como terapia 

complementar de saúde no tratamento da diabetes e hipertensão; 

• Contribuir para o desenvolvimento social da região através de um suporte 

científico ao uso de plantas medicinais, o que propiciaria uma orientação mais 

consciente da população sobre a sua melhor forma de utilização. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 
 

3.1. Políticas públicas de saúde 
 

3.1.1. Sistema único de saúde: a estratégia de saúd e da família 

 Um conjunto de necessidades sociais gerou manifestações da população 

brasileira no sentido da defesa do direito de cidadão.  O sistema único de saúde - 

SUS foi criado a partir de lutas participativas e democráticas. Ele se sustenta nos 

princípios de acessibilidade, universalidade, equidade e integralidade, e com base 

nas diretrizes organizativas de descentralização, regionalização, hierarquização e 

participação da comunidade (ALVES, 2005). 

 Como estratégia de reformulação do modelo brasileiro de atenção à saúde e 

o fortalecimento dos princípios e diretrizes do SUS, o Ministério da Saúde criou, em 

1994, o Programa de Saúde da Família. Embora rotulado no primeiro documento 

veiculado pelo Ministério da Saúde (MS) como “programa”, no segundo documento 

(Brasil, 1997) é caracterizado como “estratégia”, estratégia de Saúde da família - 

ESF, concebida como uma lógica diferente da intervenção vertical e paralela às 

atividades dos serviços de saúde. A ESF visa reverter o modelo vigente por meio da 

mudança de objeto da atenção, da forma de atuação e da organização dos serviços, 

com o objetivo de contribuir para a reorientação do modelo a partir da atenção 

básica e de acordo aos princípios do SUS, imprimindo nova dinâmica de atuação 

nas unidades básicas de saúde (UBS), com definição de responsabilidades entre 

serviços de saúde e população (BRASIL, 1997; BRASIL, 2002). 

 Sistematizada e orientada por equipes de saúde da família que abrangem os 

seguintes profissionais: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos 

e agentes comunitários de saúde (ACS), a ESF busca discutir e ampliar o tradicional 

modelo sanitário médico-curativista, para a compreensão de uma abordagem 

coletiva, multi e interprofissional, centrada na família e na comunidade, inserida em 

seu contexto real e concreto (COSTA, 2009). 

 O SUS representou um avanço no campo da saúde pública brasileira, os 

usuários do sistema eram reconhecidos como sujeitos que possuíam direitos. 

Antecedendo este período, o acesso à saúde ocorria por meio das Santas Casas de 
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misericórdia, como atendimento gratuito à população e através de relações 

contratuais como por meio da contribuição à previdência social (COSTA, 2009). 

 O SUS possui três níveis de atenção à saúde: primário, secundário e terciário. 

O primeiro nível de atenção do SUS caracteriza-se por um conjunto de ações no 

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

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e visa à 

manutenção da vida (BRASIL, 2007). 

 Este conjunto de ações deve ser desenvolvido por equipes multiprofissionais, 

observando as características sócio-culturais e dinamicidade, além da 

responsabilidade sanitária sobre as diferentes comunidades adscritas a territórios 

bem delimitados na organização de suas atividades voltadas ao cuidado longitudinal 

das famílias da comunidade (BRASIL, 2006). A ESF tem intuito de resolver, ainda na 

atenção básica, cerca de 80% dos problemas de saúde prevalecentes na população, 

de forma integral e contínua, segundo o Ministério da Saúde (2005a). 

3.1.2. Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) 

Por meio da Portaria n° 491, de 09 de março de 2006 , o Ministério da Saúde 

expandiu o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), denominado “Aqui Tem 

Farmácia Popular”. O mesmo consiste na disponibilização de medicamentos e/ou 

correlatos à população, pelo Ministério da Saúde mediante o credenciamento da 

rede privada de farmácias e drogarias. O PFPB objetiva beneficiar a aquisição de 

medicamentos essenciais a baixo custo a um maior número de pessoas e lugares, 

aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção - distribuição - varejo), 

por meio de parceria do governo federal com o setor privado varejista farmacêutico. 

Diante da magnitude da HAS e DM no Brasil, em fevereiro de 2011 foi 

lançada a campanha saúde não tem preço (SNTP), após um intenso trabalho de 

articulação do Ministério da Saúde com produtores e distribuidores da indústria 

farmacêutica. Objetivou-se com a campanha a viabilização da gratuidade dos 

medicamentos para hipertensão e diabetes disponíveis no PFPB, beneficiando os 

brasileiros hipertensos e diabéticos. Com esta façanha, beneficiam o orçamento de 

famílias humildes que chegam a comprometer 12% do total de sua renda com 

medicamentos (BRASIL, 2014). 
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Atualmente, o Programa Farmácia Popular é regulamentado pela Portaria nº 

971, de 15 de maio de 2012 que em seu Art. 57. legitima que “os medicamentos 

para o tratamento de hipertensão arterial e diabetes mellitus serão dispensados 

gratuitamente pelas unidades da rede própria do PFPB”. Este programa, além das 

patologias HAS e DM, disponibiliza gratuitamente medicamentos para a asma, e 

oferece à sociedade brasileira mais de 13 tipos de medicamentos com até 90% de 

desconto para tratamento de dislipidemia, rinite, mal de Parkinson, osteoporose e 

glaucoma, além de contraceptivos e fraldas geriátricas para incontinência. De acordo 

com a Portaria 971, de 15 de maio de 2012, os medicamentos disponibilizados 

gratuitamente para HAS são: captopril 25 mg; maleato de enalapril 10 mg; cloridrato 

de propranolol 40 mg; atenolol 25 mg; hidroclorotiazida 25 mg; losartana potássica 

50 mg. E para DM: glibenclamida 5 mg; cloridrato de metformina 500 mg e 850 mg; 

cloridrato de metformina de ação prolongada 500 mg;  insulina humana NPH 100 

UI/mL solução injetável, frasco ampola com 10, 5, 3, 1,5 mL; insulina humana 

regular  100 UI/mL solução injetável, frasco ampola com 10, 5, 3, 1,5 mL. 

 

3.1.3. Política Nacional de Práticas Integrativas e  Complementares no Sistema 

Único de Saúde (SUS) 

 A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema 

Único de Saúde (SUS) foi estabelecida em 2006 pelo MS. Sua proposta consiste na 

inclusão da fitoterapia, homeopatia, acupuntura e medicina antroposófica como 

opções terapêuticas no sistema público de saúde. Na área de fitoterapia, destaca-se 

a proposta de elaboração da relação nacional de plantas medicinais e da relação 

nacional de fitoterápicos e, a garantia de acesso às plantas medicinais e aos 

fitoterápicos à população. 

 Desta forma, a inclusão da fitoterapia no SUS possibilita benefícios para a 

saúde da população, mas também em benefícios de ordem econômica, 

considerando esta implantação uma opção de redução dos gastos com 

medicamentos convencionais, obedecendo aos critérios da utilização da fitoterapia 

(BRASIL, 2006).  
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3.1.4. Rede Pública de Saúde do município de Petrol ina - PE 

 A rede pública de saúde de Petrolina - PE é formada por 55 Unidades de 

Estratégia de Saúde da Família e 07 Unidades de Atendimento Médico 

Especializado - AME na área urbana. 

As AME foram implantadas no ano de 2011 no município como um novo modelo de 

saúde pública com o intuito de levar serviços essenciais para a comunidade local e 

regiões circunvizinhas, possuindo a peculiaridade de uma maior área de 

abrangência do serviço.  O diferencial desse modelo de unidade, que unificou 

algumas unidades básicas de saúde da família, não está restrito apenas a estrutura 

física composta por: consultórios, salas de procedimentos, de marcação de exames, 

esterilização, curativos, pequenas cirurgias, vacinação, acolhimento, recepção com 

capacidade para acomodar 100 pessoas, brinquedoteca, escovódromo, farmácia, 

almoxarifado e espaço para a prática de atividades físicas. Abrange também, o 

horário de atendimento, que se estende das 07h às 21 horas (PREFEITURA DE 

PETROLINA, 2011).  

3.1.5. O HIPERDIA 

 Dada a importância epidemiológica do DM e da HA e suas complicações, a 

disponibilização de tratamento e acompanhamento devem ser ações prioritárias dos 

programas de saúde com vistas à obtenção do que foi pactuado para atendimento 

na atenção primária à saúde. Os sistemas de informação em saúde, em geral, são 

instrumentos para adquirir, organizar e analisar dados que auxiliam na definição de 

problemas e riscos para a saúde, avaliam a eficácia, eficiência e influência que os 

serviços prestados possam ter no estado de saúde da população. Contribuindo 

assim, para a produção de conhecimento acerca da saúde e dos assuntos a ela 

relacionados (JARDIM; LEAL, 2009). 

 O Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e 

Diabéticos (HIPERDIA) foi criado em 2002 pelo Ministério da Saúde, como parte do 

plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao diabetes mellitus 

(PRAHADM) (BRASIL, 2002). O HIPERDIA se constitui em um sistema de 

informação em saúde que objetiva principalmente: a geração de informações que 

subsidiem a aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos aos pacientes 

cadastrados; e fornece subsídios para o planejamento da atenção à saúde dos 
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diabéticos e hipertensos e está disponibilizado no DATASUS. O sistema promoveu a 

reorientação da assistência farmacêutica, proporcionando o fornecimento contínuo e 

gratuito de medicamentos, além do monitoramento das condições clínicas de cada 

usuário cadastrado (BRASIL, 2001). 

 Como parte integrante a esse avanço, foi criado em 2002 o programa 

nacional de assistência farmacêutica para hipertensão arterial e o diabetes mellitus, 

que trata da organização, assistência, prevenção, promoção à saúde, vinculação 

dos usuários à rede básica de saúde do SUS, bem como da implementação de 

programas de educação permanente para essas doenças e para os demais fatores 

de risco para as doenças cardiovasculares - DCV. 

 Um dos objetivos desse programa consiste no repasse dos medicamentos 

aos portadores de hipertensão arterial e de diabetes mellitus. Os medicamentos 

utilizados para o tratamento dessas doenças são distribuídos pelo SUS. São eles: 

captopril 25 mg, hidroclorotiazida 25 mg e cloridrato de propranolol 40 mg (anti-

hipertensivos); insulina NPH-100, glibenclamida 5 mg e metformina 850 mg 

(hipoglicemiantes). Conforme a estimativa das doenças, o envio de insumos é feito à 

ESF. O repasse fundo a fundo dos recursos financeiros somados ao piso de atenção 

básica (PAB), pós-pactuação tripartite, feita pelo gestor municipal, financiam o 

programa (PAULA et al., 2011).  

No Brasil, a hipertensão arterial é diagnosticada em cerca de 33 milhões de 

brasileiros. Destes, 80% (ou aproximadamente 22,6 milhões de hipertensos) são 

atendidos na rede pública de saúde. Entre os 7,5 milhões de diabéticos 

diagnosticados no país, seis milhões (o equivalente a 80% do total) recebem 

assistência no SUS (BRASIL, 2014). 

 

3.2. Fármacos disponibilizados pelo Programa HIPERD IA (classes e 
mecanismos de ação)  

 

3.2.1. Fármacos anti-hipertensivos 

Os agentes anti-hipertensivos são usados no tratamento da HAS 

caracterizada pelo seguinte quadro clínico: pressão sistólica excede 140 mmHg e 

pressão diastólica ultrapassa 90 mmHg. A pressão arterial é um produto do débito 

cardíaco pela resistência vascular periférica, como consequência ela pode ser 

reduzida pelas ações dos fármacos que atuam na resistência periférica e/ou no 
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débito cardíaco. Os fármacos reduzem o débito cardíaco inibindo a contratilidade 

miocárdica ou reduzindo a pressão de enchimento ventricular (BECKTOLD, 2008; 

KOROLKOVAS; FRANÇA, 2009). 

Esta redução da PA é obtida através de ações no tônus venoso ou no volume 

sanguíneo através de efeitos renais. Os agentes podem reduzir a resistência 

periférica interferindo com a atividade dos sistemas que produzem contração dos 

vasos de resistência ou atuando na musculatura lisa para provocar o relaxamento 

dos vasos de resistência (BECKTOLD, 2008). 

O controle dos níveis pressóricos depende de medidas farmacológicas e não 

farmacológicas. Entre as medidas não farmacológicas estão a redução do consumo 

de álcool, o controle da obesidade, a dieta equilibrada, a prática regular de atividade 

física e a cessação do tabaco. Se a resposta ao tratamento não farmacológico for 

ineficaz deve ser agregado à terapia com fármacos anti-hipertensivos (OLIVEIRA et 

al., 2013)  

3.2.1.1. Diuréticos 

O mecanismo de ação anti-hipertensiva dos diuréticos se relaciona 

inicialmente aos seus efeitos diuréticos e natriuréticos, com diminuição do volume 

extracelular. Posteriormente, após cerca de quatro a seis semanas, o volume 

circulante praticamente se normaliza e há redução da resistência vascular periférica. 

São eficazes no tratamento da hipertensão arterial, tendo sido comprovada sua 

eficácia na redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares 

(KOROLKOVAS; FRANÇA, 2009). 

  Para uso como anti-hipertensivos, são preferidos os diuréticos tiazídicos e 

similares, em baixas doses.  A hidroclorotiazida pertence a esta classe, tendo sido 

avaliada em importantes ensaios clínicos. Seu mecanismo anti-hipertensivo está 

relacionado à depleção de volume e, a seguir à redução da resistência vascular 

periférica (KOROLKOVAS; FRANÇA, 2009).  

Efeitos adversos do seu uso incluem elevação dos níveis séricos de ácido 

úrico, cálcio, triglicérides e colesterol total (sem alterar o HDL-colesterol).  O uso 

crônico de tiazídicos tem sido associado ao aumento da incidência de colecistite e 

pancreatite; fraqueza, fadiga e parestesias podem também ocorrer. Os tiazídicos 

podem precipitar o aparecimento de crises agudas de gota (DATASUS, 2013).  
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3.2.1.2. Inibidores adrenérgicos: β-bloqueadores e α-bloqueadores. 

Em sua ação central, atuam estimulando os receptores alfa-2 adrenérgicos 

pré-sinápticos no sistema nervoso central, reduzindo o tônus simpático, como fazem 

a alfa-metildopa, a clonidina e o guanabenzo e/ou os agonistas dos receptores 

imidazolidínicos, como moxonidina e a rilmenidina. Seu efeito hipotensor como 

monoterapia é, em geral, discreto. Entretanto, podem ser úteis em associação com 

medicamentos de outros grupos, particularmente quando há evidência de 

hiperatividade simpática. Referenciam-se como principais reações adversas: as 

decorrentes da ação central, como sonolência, sedação, boca seca, fadiga, 

hipotensão postural e disfunção sexual. A frequência é um pouco menor com os 

inibidores de receptores imidazolidínicos. Nesta classe incluem-se os seguintes 

grupos: β-bloqueadores e α-bloqueadores (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 

2010). 

Os beta-bloqueadores atuam na diminuição inicial do débito cardíaco, 

redução da secreção de renina, readaptação dos barorreceptores e diminuição das 

catecolaminas nas sinapses nervosas. São eficazes no tratamento da hipertensão 

arterial: atenolol, bisoprolol, carvedilol, metoprolol, nadodol, pindolol, propranolol, 

sotalol, timolol (KOROLKOVAS; FRANÇA, 2009). 

As principais reações adversas são: broncoespasmo, bradicardia, distúrbios 

da condução atrioventricular, vasoconstrição periférica, insônia, pesadelos, 

depressão psíquica, astenia e disfunção sexual. 

O atenolol apresenta o grupo benzenodietilamida ligado ao anel aromático 

sendo um cardioseletivo de ação longa que atua sobre os receptores β 

(KOROLKOVAS; FRANÇA, 2009). 

O propranolol apresenta anel naftalênico em lugar do grupo fenila, possui 

atividade antiarrítmica. Os efeitos cardíacos do bloqueio do receptor β consistem na 

redução da frequência cardíaca e contratilidade do miocárdio, prolongamento do 

tempo de condução do atrioventricular e da refratariedade e supressão da 

automaticidade. Utilizado na forma de cloridrato (KOROLKOVAS; FRANÇA, 2009). 

 



29 

 

3.2.1.3. Inibidores da enzima conversora da angiote nsina - ECA 

A enzima conversora da angiotensina (ECA) é responsável por catalisar a 

conversão da angiotensina I inativa à angiotensina II, que é vasoconstrictora 

potente. Os fármacos inibidores da ECA agem fundamentalmente pela inibição da 

ECA, bloqueando a transformação da angiotensina I em II no sangue e nos tecidos, 

embora outros fatores possam estar envolvidos nesse mecanismo de ação. Com 

esta inibição temos a diminuição da angiotensina II e aldosterona com consequente 

aumento nos níveis de angiotensina I e renina, o que impede a vasoconstrição e 

diminui a pressão arterial (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010). 

São eficazes no tratamento da HAS, reduzindo a morbidade  e a mortalidade 

cardiovasculares nos hipertensos pacientes com insuficiência cardíaca, com infarto  

agudo do miocárdio, em especial quando apresentam  baixa fração de ejeção,  de 

alto risco para doença  aterosclerótica, sendo também úteis na prevenção  

secundária do acidente vascular encefálico. Sua utilização a longo prazo retarda o 

declínio da função renal em pacientes com nefropatia diabética ou de outras 

etiologias. 

As principais reações adversas são: tosse seca, alteração do paladar e, mais 

raramente, reações de hipersensibilidade com erupção cutânea e edema 

angioneurótico. Seu uso é contra-indicado na gravidez pelo risco de complicações 

fetais. 

O captopril pertence à primeira classe que possui o grupo sulfidrila, foi o 

primeiro inibidor de ECA a ser introduzido na terapêutica. É um anti-hipertensivo e 

vasodilatador utilizado na insuficiência cardíaca congestiva. O enalapril é utilizado na 

forma de maleato, não possui o grupo sulfidrila e possui a mesma indicação do 

captopril (KOROLKOVAS; FRANÇA, 2009). 

 

3.2.1.4. Antagonistas do receptor da angiotensina I I 

O sistema renina-angiotensina representa um alvo importante no tratamento 

da hipertensão arterial humana. Em resposta à diminuição do volume sanguíneo 

efetivo, a renina é liberada pela mácula densa do aparelho justaglomerular. Na 

circulação, ela catalisa a conversão do angiotensinogênio (liberado pelo fígado) em 

angiotensina I que ao entrar em contato com a enzima conversora da angiotensina 
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situada na superfície do endotélio vascular, é convertida no peptídeo efetor 

angiotensina II. Na sua atividade biológica, a angiotensina II liga-se, 

preferencialmente, ao receptor de alta afinidade AT1 existente em uma variedade de 

tecidos. Desta forma, o sistema de renina-angiotensina contribui para o controle 

regular da pressão arterial (RAMOS; CASALI, 2012). 

Os comercializados no Brasil são: candesartano, irbesartano, losartano, 

olmesartano, telmisartano e valsartano. O losartano atua inibindo a ligação da 

angiotensina II ao receptor AT1, acarretando aumento da atividade da renina 

plasmática, é melhor tolerado que vários outros agentes anti-hipertensivos. É 

indicado para tratamento da hipertensão arterial, quer isolado ou associado com 

outros agentes anti-hipertensivos (KOROLKOVAS; FRANÇA, 2009). 

  

3.2.2. Fármacos antidiabéticos 

Segundo Korolkovas e França (2009) os antidiabéticos são fármacos 

utilizados para regular a glicemia e se dividem nas classes: insulina, 

hipoglicemiantes (usados no controle do diabetes mellitus, distúrbio hereditário com 

componentes metabólicos e vasculares) e hiperglicemiantes (utilizado no tratamento 

de hipoglicemia). 

A insulina é o hormônio anabólico essencial para a manutenção da 

homeostase de glicose e do crescimento e diferenciação celular. Ele é secretado 

pelas células β das ilhotas pancreáticas em resposta ao aumento dos níveis 

circulantes de glicose e aminoácidos após as refeições. Regula a homeostase de 

glicose em vários níveis, reduzindo a produção hepática de glicose (via diminuição 

da gliconeogênese e glicogenólise) e aumentando a captação periférica de glicose, 

principalmente nos tecidos muscular e adiposo. A insulina também estimula a 

lipogênese no fígado e nos adipócitos reduz a lipólise, bem como aumenta a síntese 

e inibe a degradação proteica. Classificada como peptídeo, sendo um hormônio 

peptídico com duas cadeias interligadas de aminoácidos, não pode ser administrada 

por via oral porque no trato gastrointestinal seria digerida por outras enzimas como 

as proteases. Diante disso, sua apresentação deve ser injetável (CARVALHEIRA; 

ZECCHINI; SAAD, 2002). 
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Na tentativa de conseguir um bom controle metabólico junto aos portadores 

de diabetes, o tratamento substitutivo com insulina exógena constitui-se em opção 

terapêutica eficiente, frente à deficiência parcial e/ou total da secreção  de insulina 

pelo pâncreas (SOUZA; ZANETTI, 2000).  

Os hipoglicemiantes orais reduzem o nível de glicose no sangue, pertencem 

aos seguintes subgrupos: sulfonilureias, biguanidas, inibidores de glicosidase, 

tiazolidinodionas, estimulantes de secreção de insulina não-sulfonilóreia, derivados 

de feninalina e gliptinas. As sulfonilureias se originam de modificações moleculares, 

são adjuvantes da dieta em pacientes cuja hipoglicemia não pode ser controlada 

apenas como controle da dieta. Hipoglicemia, náusea, azia, reações cutâneas 

alérgicas são consideradas efeitos adversos. A interação medicamentosa ocorre 

com o aumento da biotransformação de digoxina. A glibenclamida é uma 

sulfononilureia administrada por via oral. A metformina é uma biguanida usada na 

forma de cloridrato, salienta-se como interação medicamentosa: o uso concomitante 

com fármacos catiônicos, estrogênios, anticoncepcionais orais, corticosteroides, 

hormônios tireoidianos (KOROLKOVAS; FRANÇA, 2009). 

 

3.3. Hipertensão arterial sistêmica  

 A Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é caracterizada pela elevação da 

pressão arterial, constitui-se um dos principais agravos de saúde pública no Brasil e 

no mundo, é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. É 

uma doença crônica, não transmissível, que vem crescendo muito e seu 

aparecimento está cada vez mais precoce, sendo evidenciado pelos hábitos e estilos 

de vida inadequados, que favorecem sua manifestação, é uma complicação 

assintomática e que muitas vezes não é diagnosticada ou o diagnóstico é tardio. Há 

ainda o fato de que muitos pacientes negligenciam o tratamento, mesmo correndo o 

risco de sérias complicações (HAHN, 2011). 

Está associada a sérios riscos de morbimortalidade cardiovascular, 

contribuindo diretamente para a ocorrência de infarto agudo do miocárdio (IAM), 

acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca congestiva (ICC), 

insuficiência arterial periférica e morte prematura (CABRAL et al., 2013). 
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A HAS pode ser dividida em três estágios distintos. Seu diagnóstico pode ser 

estabelecido quando a média de medidas repetidas, e em condições ideais (paciente 

em repouso), de pelo menos três ocasiões, demonstrar valores de PA sistólica ≥ 140 

mmHg e PA diastólica ≥ 90 mmHg, estágio 1; PA sistólica ≥ 160/179 mmHg  PA 

diastólica ≥ 100/109 mmHg, estágio 2; PA sistólica ≥ 180 mmHg  PA diastólica ≥ 110 

mmHg, estágio 3 (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010). 

Apesar de o seu surgimento estar intimamente relacionado aos fatores de 

risco constitucionais (idade, sexo, raça/cor e história familiar), a prevenção da HAS 

pode ser obtida através da eliminação ou controle do sedentarismo, 

sobrepeso/obesidade, consumo de alimentos com muito sal e gordurosos, uso 

abusivo de álcool, estresse não gerenciado e tabagismo e adotando-se estilo de vida 

saudável que, por sua vez, inclui a prática regular de exercício físico; o controle do 

peso, a alimentação saudável, consumo moderado de álcool, a abolição do hábito 

do tabagismo e o gerenciamento do estresse (SANTOS; LIMA, 2008). 

As complicações resultantes do diagnóstico tardio da hipertensão ou da não 

adesão ao tratamento podem demandar em internações e custos hospitalares, 

constatados pelos dados apresentados no sistema de informações hospitalares do 

sistema único de saúde (SIH - SUS) do Ministério da Saúde (MS), ou seja, 17,6% 

das internações estão relacionados com a hipertensão e doenças hipertensivas, o 

que corresponde a 5,9% dos recursos pagos pelo SUS (MIRANZI et al., 2008). 

 A prevalência da doença, de 2006 (21,5%) a 2009 (24,4%), aumentou em 

todas as faixas etárias, principalmente entre os idosos. Atualmente, 63,2% das 

pessoas com 65 anos ou mais sofrem do problema contra 57,8%, em 2006. O 

percentual de hipertensos não passa de 14% na população até os 34 anos. Dos 35 

aos 44 anos, a proporção sobe para 20,9%. O índice salta para 34,5%, dos 45 aos 

54, e para 50,4%, dos 55 aos 64 anos. Esse aumento na ocorrência da doença, de 

acordo com a idade, é resultado de padrões alimentares e de atividade física ao 

longo da vida, além de fatores genéticos, estresse e outros determinantes (BRASIL, 

2010). 

A adesão ao tratamento da HAS é influenciada pelos fatores: 1) a atitude 

pessoal; 2) os problemas relacionados ao serviço de saúde, ao médico ou a equipe 

de saúde; 3) as questões sociais e econômicas e 4) o estágio da própria 

doença/complicações.  
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Para a adoção de um esquema terapêutico adequado, o primeiro passo é a 

confirmação diagnóstica da hipertensão. Em seguida, é necessária a análise da 

estratificação de risco, a qual levará em conta, além dos valores pressóricos, a 

presença de lesões em órgãos-alvo e o risco cardiovascular estimado. O tratamento 

da hipertensão arterial tem como objetivo a redução da morbidade e da mortalidade 

cardiovascular do paciente hipertenso, aumentadas em decorrência dos altos níveis 

tensionais e de outros fatores agravantes. Há duas abordagens terapêuticas para a 

HA: o tratamento baseado em modificações do estilo de vida (MEV) e o tratamento 

medicamentoso (fármacos anti-hipertensivos como por ex., hidroclorotiazida, 

nifedipina, captopril, metildopa, propranolol, furosemida), que visa reduzir os níveis 

pressóricos para valores inferiores a 140 mmHg de pressão sistólica e a 90 mmHg 

de pressão diastólica (BRASIL, 2006). 

 

3.4. Diabetes mellitus 

 O Diabetes mellitus (DM) é definido como é um conjunto de doenças 

metabólicas caracterizadas por hiperglicemia decorrente de problemas no 

mecanismo de produção e/ou ação da insulina em tecidos periféricos (ADA, 2012). 

O diabetes mellitus (DM) está cada vez mais presente na população de todo o 

mundo, apresentando alta morbi-mortalidade, representando 9% da mortalidade 

mundial total, como também importante perda da qualidade de vida. O 

envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de 

vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os 

grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em 

todo o mundo (BRASIL, 2006).  

A Associação Americana de Diabetes definiu a patologia em quatro tipos, o 

Diabetes melitus tipo 1, Diabetes mellitus tipo 2, Diabetes mellitus gestacional e 

outros tipos específicos de diabetes (ADA, 2012). 

A correta classificação do tipo de DM leva mais precocemente ao tratamento 

adequado, com maior índice de sucesso na obtenção de um bom controle glicêmico, 

o que por sua vez comprovadamente reduz as complicações microvasculares, tanto 

em pacientes com DM tipo 1, quanto no DM tipo 2 (MARASCHIN et al., 2010).  
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O DM tipo 1 que ocorre pela destruição das células beta do pâncreas e por 

decorrência de doença auto-imune o que leva à deficiência de produção de insulina 

e onde o único tratamento a ser realizado é a aplicação da insulina. O DM tipo 2 é 

causado predominantemente por um estado de resistência a ação da insulina 

associada à deficiência da secreção (ROSA; MARCELO; BAMPI, 2012). 

O DM tipo 1 geralmente é causado por um processo autoimune e resulta da 

destruição das células beta do pâncreas, ocasionando  uma deficiência absoluta de 

insulina. Os sintomas mais comuns são a poliúria, polifagia, polidipsia, perda de 

peso e alterações visuais. Além disso, os pacientes podem sofrer complicações 

crônicas como aterosclerose, infarto do miocárdio e tornam-se mais susceptíveis a 

infecções como carbúnculos e furunculose generalizada. Nesses pacientes, o 

tratamento é realizado pela administração de insulina que evitará o desenvolvimento 

de cetoacidose, coma e morte (VIANA; RODRIGUES, 2012). 

O DM tipo 2 é responsável por mais de 90% dos casos de DM, não tem 

componente autoimune, acontece em geral após os 30 anos, em indivíduos com 

história de antecedentes acometidos pela diabetes. O tratamento em geral envolve 

dieta e agentes hipoglicemiantes orais, sem necessidade do uso de insulina, que, se 

necessário, deve ocorrer pelo menos cinco anos após o diagnóstico para configurar 

que não há dependência como no DM 1 (MARASCHIN, 2010). 

Os fatores que influenciam a adesão ao tratamento do DM são os mesmo da 

HAS. No entanto, a adesão dos diabéticos é mais problemática que a dos 

hipertensos, pelas seguintes razões: 1) a natureza da patologia e o tratamento muito 

mais complexo e mais caro do diabetes, que o da hipertensão. Muitos diabéticos 

necessitam fazer, eles próprios, glicemias capilares em sua residência três ou até 

quatro vezes por dia, o que demanda um elevado custo; 2) as complicações 

incapacitantes decorrentes do diabetes, são mais variadas do que a da hipertensão 

e não são raras, a saber: cegueira, vasculopatias periféricas que associadas à 

neuropatia, resultam no pé diabético e em amputações. Além do que, as 

complicações cardiovasculares da hipertensão são também comuns no diabetes 

(RAMOS apud LESSA, 2008). 

O controle metabólico rigoroso associado a medidas preventivas e curativas 

relativamente simples são capazes de prevenir ou retardar o aparecimento das 

complicações crônicas do diabetes mellitus, resultando em melhor qualidade de vida 

ao indivíduo diabético (PAIVA; BERSUSA; ESCUDER, 2006). 
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O conceito de tratamento intensivo do diabetes não se prende ao número de 

doses de insulina que devem ser tomadas. Seu princípio consiste em modificações 

no esquema terapêutico, de acordo com os resultados da auto-monitorização 

glicêmica. No tratamento intensivo do DM1, a farmacoterapia resume-se à insulina. 

Já no DM2, ela começa com as associações de drogas orais: secretagogo 

(sulfoniluréia e/ou glinida) mais potencializador insulínico (metformina e/ou glitazona) 

mais inibidor da alfa-glicosidase (acarbose ou miglitol); passa pela combinação de 

agentes orais com insulina; e, à medida que o déficit de secreção insulínica vai 

piorando, chega à insulinoterapia intensificada, como a utilizada no DM1 (MALERBI 

et al., 2006). 

Os crescentes custos do tratamento da doença, diminuição da expectativa de 

vida e suas sérias complicações, que incluem a doença cardiovascular, a diálise por 

insuficiência renal crônica, a cegueira e as cirurgias para amputações de membros 

inferiores. Colocam sua prevenção como prioridade na saúde pública (BRASIL, 

2006). 

A HAS e o DM representam grave problema de saúde pública. Diante disso, o 

Ministério da saúde através do Plano de Reorganização da Atenção à HAS e ao DM 

realizaram muitas ações no intuito de atenuar os danos causados à população por 

estas patologias, como a criação de um programa com um sistema informatizado, o 

HIPERDIA que permite o acompanhamento dos hipertensos e diabéticos nas 

unidades básicas de saúde do SUS, garantindo o recebimento dos medicamentos 

prescritos gratuitamente (Portaria nº 371, de 04 de março de 2002). 

 

3.5. O uso de plantas medicinais para tratamento de  patologias 

 A utilização de plantas medicinais pela população mundial remonta tempos 

passados. Consideradas fundamentais na cura de enfermidades e na manutenção 

da saúde, este conhecimento é passado de geração a geração. Até o século XIX 

eram a principal fonte de recursos terapêuticos baseadas em informações culturais e 

crenças populares. São inúmeros motivos que levam à sua utilização, como custo 

elevado de medicamentos alopáticos, insatisfação com a eficácia pretendida. Tal 

valorização do poder curativo das plantas medicinais impulsionou a busca de 
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informações sobre a segurança e a eficácia terapêutica das plantas com 

comprovações científicas (SIMÕES et al., 2000; FEIJÓ et al., 2012) 

 O envelhecimento da população traz consigo implicações para a organização 

social e para as políticas de saúde. Os padrões de mortalidade e morbidade 

apresentam mudanças significativas: as doenças agudas, infecciosas e parasitárias, 

dão lugar a doenças crônico-degenerativas. O aumento da expectativa de vida da 

população é acompanhado do aumento da prevalência de patologias crônicas não 

transmissíveis como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemias. 

Estas doenças se caracterizam como doenças de grande impacto na qualidade de 

vida e hábitos da população. A busca por tratamentos alternativos ou adicionais ao 

farmacológico é crescente, e o uso de chás e plantas medicinais se torna cada vez 

mais habitual (FERREIRA, 2006; ROCHA-BRISCHIALIARI et al., 2014). 

 Dentre as patologias que assolam a população brasileira, as doenças 

cardiovasculares têm despertado bastante interesse. O uso de ervas e suplementos 

como terapias alternativas apresenta-se como comportamento comum entre os 

acometidos por essas doenças. Na literatura, a possibilidade das terapias 

alternativas causarem interações com os medicamentos utilizados no tratamento das 

patologias têm demonstrado preocupação (MANSOOR, 2001).  

 O uso das plantas medicinais como prática terapêutica permanece comum no 

Brasil. O comércio destas pode ser observado em feiras livres, mercados populares 

entre outros. Este constitui-se numa ferramenta interessante no desenvolvimento de 

medicamentos fitoterápicos. E ainda nossa grande diversidade nativa aponta a 

exploração sustentável como um fator favorável ao país (PINTO et al., 2013).  

 Em matéria prima de produção de fitofármacos, a flora brasileira ocupa lugar 

de destaque (cerca de 1/3 do total), no entanto, no tocante a objetos de estudo 

apenas 8% é utilizada. Destaca-se a importância de pesquisadores brasileiros na 

exploração científica da área, buscando fármacos mais eficazes e fontes alternativas 

de medicamentos (LUCIANO et al., 2009). 

 O uso de plantas pela população tem instigado o interesse de profissionais de 

saúde na medida em que se detectam as crenças sobre seu efeito e ocorre um 

aumento de sua indicação, esta alternativa de tratamento vem recebendo uma 

atenção especial com aumento de pesquisas (OLIVEIRA; ARAÚJO; MOREIRA, 

2002; ROSA; MARCELO; BAMPI, 2012). 
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 No entanto, pesquisas na área ainda são escassas, as mesmas buscam 

fornecer informações para a utilização de plantas medicinais como: partes da planta 

a ser utilizada, preparação e potenciais interações medicamentosas. Segundo a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os fitoterápicos são 

medicamentos alopáticos, que possuem compostos químicos, os quais podem 

interagir com outros medicamentos. O uso de plantas medicinais em diferentes 

formas farmacêuticas, excetuando a utilização de princípios ativos isolados constitui 

a fitoterapia. As plantas medicinais também possuem compostos químicos que 

podem promover esta interação. Esse tipo de associação deve ser realizado com 

cautela podendo resultar em redução ou potencialização de efeitos bem como 

reações adversas (BRASIL, 2004; LOPES et al., 2010). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1. Tipo de estudo 

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de cunho descritivo com 

abordagem quali-quantitativa, objetivando avaliar o uso de plantas medicinais em 

portadores de diabetes mellitus e hipertensão arterial cadastrados no programa 

HIPERDIA em unidades básicas de saúde da família no município de Petrolina-PE. 

4.2. Local de estudo 

A pesquisa foi realizada no município de Petrolina-PE, que se localiza na 

mesorregião do São Francisco, no semiárido de Pernambuco, extremo oeste do 

estado. Está situado à margem esquerda do Rio São Francisco, e faz divisa estadual 

entre Pernambuco e Bahia, separado do município de Juazeiro Bahia, apenas pelo 

rio, tornando-os cidades contíguas. Dista 776 km da capital do estado (Recife). Faz 

limite ao norte com o município de Dormentes (PE), ao sul com o Rio São Francisco, 

a leste com Lagoa Grande (PE), e a Oeste com Afrânio (PE) e Casa Nova (BA). 

Ocupa 4.558.40 km² (4,64%) da área do estado, com uma população 293.962 

habitantes, segundo o censo 2010 do IBGE, apresentando uma densidade 

demográfica de 64,49 hab/km². Situa-se em um cruzamento de muitas rotas que liga 

a diferentes regiões do país, o que reforça a sua posição como pólo de 

desenvolvimento socioeconômico (IBGE, 2014). 

Apresenta intenso fluxo migratório trazendo como consequências a 

urbanização não planejada, o crescimento desordenado sem acompanhamento dos 

bens e serviços coletivos (ARAUJO; SILVA, 2013).  

O estudo foi desenvolvido nas unidades de Atendimento Multiprofissional 

Especializado – AME. As AME selecionadas estão instaladas nos bairros Vila 

Eduardo, Henrique Leite, Dom Avelar, e Areia Branca, localizadas neste município 

com a cobertura populacional descrita abaixo (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PETROLINA, 2011):  

A AME Dr. Manoel Possídio está localizada no bairro Areia Branca, atende 

aproximadamente 15 mil usuários, entre moradores dos bairros Caminho do Sol I, 

Dom Malan, Maria Auxiliadora, Cidade Jardim, Cidade Universitária e Areia Branca. 
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A AME Leonor Elisa está localizada no bairro Dom Avelar, e atende a uma 

população de 15 mil habitantes, moradores dos bairros São Joaquim, Terra do Sul, 

São Jorge, Padre Cícero, Vila Rotary e da própria localidade. 

A AME Bernardino Campos Coelho, localizada no bairro Vila Eduardo, atende 

aos bairros São José, Loteamento Eduardo, Colina Imperial, Cidade Universitária, 

Vila dos Imbiras, Vila dos Ingás, Vila do 5° Batalh ão da Polícia Militar (5° BPM), Vila 

do 72o Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército (72 BI), Loteamento Presidente 

Dutra e Loteamento Vila Rainha dos Anjos. 

A AME Dr. João Moreira está localizada no bairro Henrique Leite, e atende 

aos bairros Loteamento Geovana, Ilha Jatobá, bairro Carneiro, Vila Vitória, Idalino 

Bezerra, Parque Jatobá I e II, Rio Jordão e Novo Horizonte. 

 

4.3. População estudada 

A amostra da pesquisa foi composta pelos usuários cadastrados no programa 

HIPERDIA nas unidades básicas de saúde da família no município de Petrolina-PE. 

Estão cadastrados no município 22.264 usuários (DATASUS, 2013). 

Em virtude do grande número de cadastrados o processo de amostragem foi 

realizado pelo cálculo da amostra estratificada que seguiu a metodologia proposta 

por Martins, 2001. Admitiu-se uma margem de erro de 5% e um nível de 

confiabilidade de 93%. 

 

O resultado do cálculo da amostra está expresso na tabela 1, os mesmos são 

relativos a cada população das unidades de Atendimento Médico Especializado – 

AME, totalizando um total de 245 indivíduos entrevistados. 

   Tabela 1: Número da amostra estudada 

AME n= População n= Amostra 

Bernadino Campos 1160 59 

João Moreira 703 36 

Manoel Possido 1902 97 

Leonor Elisa 1034 53 

TOTAL 4799 245 

   Fonte: Autoria própria. 
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Os critérios de inclusão utilizados foram: acessibilidade, indivíduos adultos, de 

ambos os sexos, portadores de diabetes, hipertensão arterial, ou ambos, 

cadastrados no programa HIPERDIA das unidades básicas de saúde da família do 

município, que concordem em participar do estudo e não portarem déficit cognitivo e 

de linguagem. Foram excluídos os indivíduos que não se enquadram nos critérios 

supracitados.  

4.4. Instrumento de Pesquisa 

O instrumento de coleta utilizado foi um questionário semi-estruturado 

adaptado de Oliveira e Araújo, 2012 (Anexo B) abordando aspectos culturais, sócio-

econômicos e o uso de plantas medicinais pelos usuários do programa. 

4.5. Operacionalização 

Foram realizadas visitas às unidades nas quais os profissionais foram 

orientados sobre as condições da pesquisa, os objetivos e a relevância do estudo. 

Realizado o rastreamento dos usuários portadores de diabetes e hipertensão arterial 

cadastrados no programa HIPERDIA daquelas UBS. Posteriormente, esses usuários 

foram visitados, e após os esclarecimentos, os que aceitaram participar da pesquisa 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE (Anexo C) e foram 

submetidos à coleta de dados, através da aplicação de questionário. A coleta de 

dados foi realizada na residência do usuário de forma a não atrapalhar suas 

atividades diárias durante o período de fevereiro a maio de 2014.  

4.6. Plano de descrição e análise dos dados 

 Os resultados foram analisados em conformidade com as referências 

bibliográficas sobre fitoterapia, diabetes mellitus e hipertensão. A tabulação 

eletrônica dos dados foi realizada em planilhas do Excel e os resultados foram 

expressos em porcentagem. 

A concordância de uso popular (CUP) foi calculada usando as etapas 

adaptadas por Amorozo e Gély (1988) e Vendruscoo e Mentz, 2006: 

a) concordância de uso popular (CUP): CUP = Fid/Fe × 100, na qual Fid é a 

frequência de indicação de uma doença específica para a espécie, e Fe é a 

frequência de citação da espécie correspondente;  
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b) fator de Correção (FC): FC = Ni/Nsp, em que Ni é o número de informantes 

que citaram a espécie, e Nsp é o número de informantes que mencionaram a 

espécie mais citada; 

c) concordância de uso popular corrigida (CUPc): CUPc = CUP × FC. 

 

Para estimar a variabilidade de plantas medicinais e determinar quais plantas são 

interessantes na busca de compostos bioativos foi utilizado o Fator de Consenso de 

Informante - Fci (CANALES et al., 2005). 

O Fic calcula a relação entre é o número de citações de uso em cada categoria 

(nur) menos o número de espécies usadas (nt) pelo número de citações de uso em 

cada categoria (nur) menos um, pela seguinte fórmula: 

 
Fic = nur – nt 
         nur – 1 

 
Valor de uso de uma espécie (VU) é um método quantitativo que reporta a 

importância relativa das espécies conhecidas em um determinado local. O VU, 

também foi avaliado, o mesmo é determinado pela relação entre o número de 

citação por espécies (∑U) e o número de informantes (N) pela fórmula abaixo:  

UV = ∑U 

        N 

 

4.7. Aspectos éticos da pesquisa 

 A realização da pesquisa foi efetuada atendendo as recomendações das 

diretrizes e normas de pesquisa em seres humanos, através da resolução 466/12 do 

conselho nacional de saúde, que inclui o conteúdo do termo de consentimento livre e 

esclarecido - TCLE, Anexo C (BRASIL, 2012). 

 O Projeto foi submetido para aprovação no Comitê de Ética e Deontologia em 

Estudos e Pesquisa da Universidade Federal do Vale do São Francisco (CEDEP-

UNIVASF), tendo parecer favorável em 07 de agosto de 2013, registrado sob o n° 

0007/070813 CEDEP/UNIVASF, o processo de coleta de dados foi iniciado após 

aprovação (Anexo G). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 A amostra da pesquisa foi composta por 245 indivíduos que atenderam aos 

critérios de acessibilidade, indivíduos adultos, de ambos os sexos, portadores de 

diabetes, hipertensão arterial, ou ambos, cadastrados no programa HIPERDIA das 

unidades básicas de saúde da família do município, que concordem em participar do 

estudo e não portarem déficit cognitivo e de linguagem. Dos entrevistados, 177 eram 

do sexo feminino, o que corresponde a 72% do universo da amostra e 68 do sexo 

masculino, representando 28% (Figura 1). 

Figura 1: Distribuição da amostra quanto ao sexo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

  

 Os estudos de Mercedes et al. (2013) em sua análise do perfil 

farmacoterapêutico e doenças prevalentes em pacientes idosos atendidos no  

Hospital Universitário de Ribeirão Preto - SP e Baldoni (2010) no seu estudo sobre 

utilização de medicamentos em idosos atendidos pelo Sistema único de saúde SUS 

evidenciaram 76% e 66,1%, respectivamente, de prevalência do sexo feminino na 

distribuição de patologias crônicas como a hipertensão arterial, observando uma 

maior busca por serviços de saúde entre as mulheres. 

 Os indicadores de saúde para morbidade apresentam o sexo feminino como o 

mais acometido por problemas de saúde. Demonstram que as mulheres estão mais 
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presentes na busca da prevenção como a sujeição a consultas e exames médicos 

que o gênero masculino. Mas há um contraponto perceptível no alto número de 

homens internados em situações graves, como em entradas no serviço de 

emergência. Essa disparidade sugere que as mulheres adotam a prevenção 

enquanto os homens só visitam os estabelecimentos de saúde, em sua maioria, em 

casos graves (PINHEIRO, 2002). 

O município de Petrolina-PE é considerado polo frutícola juntamente com 

Juazeiro, situado no semiárido brasileiro, é uma área que vivenciou uma significativa 

transformação do seu espaço agrário com o aprimoramento da sua atividade 

agrícola, sua distribuição geográfica pode ser visualizada na figura 2.  

 

Figura 2: Localização do pólo Petrolina/Juazeiro 

 
Fonte: DA SILVA, P. C. G., 2001 
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A implantação da irrigação na região favoreceu os produtores a cultivar 

culturas mais valorizadas no mercado, com consequente expansão de sua rede 

comercial para o exterior. O município configura-se como um dos mais importantes 

centros econômicos no Sertão Pernambucano e baiano, sendo um atrativo 

populacional consolidado, exercendo papel de líder na região, concentrando os 

principais serviços (educação, saúde, entre outros), que no passado eram 

encontrados apenas em Recife e Salvador (ARAUJO; SILVA, 2013). 

Dentre os entrevistados foram identificadas naturalidades oriundas de vários 

estados como Pernambuco, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Piauí, Ceará, Sergipe, 

Rio Grande do Norte. Os dados encontrados corroboram o estudo de Araújo (2011) 

que constata que os municípios de Petrolina e Juazeiro, nas últimas décadas, 

passaram por diversas transformações no meio urbano e rural para comportar as 

demandas do novo público, oriundos de todas as regiões do Brasil para trabalhar na 

agricultura, reforçando o município como polo econômico que geograficamente 

situa-se em um cruzamento de muitas rotas que liga a diferentes regiões do país.  

 Na pesquisa encontramos quanto à distribuição de indivíduos por faixa etária, 

no sexo feminino, na faixa de 30-40 anos: 4 mulheres (2,26%), de 41-50 anos: 21 

(11,86), de 51-60 anos: 41(23,16%), de 61-70 anos: 45 (25,42%), de 71-80 anos: 42 

(23,73%), de 81-90 anos: 23 (13%) e de 91-100: 1 (0,57%). A idade mínima 

observada para o gênero feminino foi de 33 anos e a máxima de 94 anos (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Distribuição do sexo feminino por faixa etária. 

Faixa etária Frequência 
Absoluta (fi) 

Frequência Relativa % 
(fr) 

30 - 40 4 2,26 

41 - 50 21 11,86 

51 - 60 41 23,16 

61 - 70 45 25,42 

71 - 80 42 23,73 

81 - 90 23 13 

91 - 100 1 0,57 

Total 177 100% 
Fonte: Autoria própria. 

 

Já no sexo masculino, constatou-se na faixa de 30-40 anos: 4 homens 

(5,88%), de 41-50: 6 (8,82%), de 51-60 anos: 7 (10,29%), de 61-70 anos: 22 
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(32,35%), de 71-80 anos: 25 (36,77%), de 81-90 anos: 4 (5,88%) e de 90-100 anos, 

não houve nenhum indivíduo. Com a idade mínima sendo de 32 anos e a máxima de 

89 anos (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Distribuição do sexo masculino por faixa etária. 

Faixa etária Frequência 
Absoluta (fi) 

Frequência Relativa % 
(fr) 

30 - 40 4 5,88 

41 - 50 6 8,82 

51 - 60 7 10,29 

61 - 70 22 32,35 

71 - 80 25 36,77 

81 - 90 4 5,88 

91 - 100 0 0 

Total 68 100% 
Fonte: Autoria própria. 

 

No Brasil, define-se como indivíduo idoso a pessoa maior de 60 anos, 

conforme a Lei Nº 8.842, de 04 de Janeiro de 1994. Concentra-se na faixa etária 

considerada para idosos, 111 mulheres que corresponde ao total de 65,72%, e 51 

homens que corresponde ao total de 75% da amostra estudada, demonstrando que 

parcela significativa dos acometidos pelas patologias encontram-se no processo de 

envelhecimento. 

A organização pan-americana de saúde (OPAS) define envelhecimento como 

um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não 

patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros 

de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao 

estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte. 

O envelhecimento é considerado um processo natural do indivíduo 

(senescência) que em condições de sobrecarga como a presença de doenças e 

estresse podem ocasionar uma condição patológica que necessite de assistência 

(senilidade) (BRASIL, 2006). 

Do processo de envelhecimento decorrem várias alterações no organismo 

humano, perdas celulares, diminuição da capacidade funcional de sistemas 

bioquímicos, enfraquecimento do sistema músculo-esquelético, déficits sensoriais e 

cognitivos (NAKATANI et al., 2003).  
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Às pessoas idosas não podemos inferir a doença única, o habitual é que se 

apresentem uma agregação de sinais e sintomas resultantes de várias doenças 

concomitantes, denominamos de "efeito cascata" (BRASIL, 2006) 

No estudo sobre o perfil e terapêutica de pacientes hipertensos e diabéticos 

assistidos por uma equipe de ESF no município de Blumenau, foram identificados 7 

indivíduos com DM, 73 com HAS e 20 portadores das duas patologias, numa análise 

de 100 prontuários. Quanto à faixa etária, de maior prevalência entre os hipertensos 

e diabéticos foi identificada a de 41 a 60 anos, já em pacientes que possuem as 

patologias associadas ficou entre 61 a 80 anos com prevalência de 55% (DAMO et 

al., 2011). 

Com relação às atividades físicas, percebeu-se que a grande maioria dos 

entrevistados praticava algum tipo de atividade. Dos pacientes diabéticos, 8,17% 

praticam alguma, já entre os hipertensos, 65,31% praticam e entre aqueles 

acometidos por ambas as patologias, 26,53% também praticavam (Figura 3). 

 

 Figura 3: Distribuição da amostra por realização de atividade física. 

 

Fonte: Autoria própria. 

A prevalência da atividade física e o impacto da educação em saúde sobre o 

sedentarismo são variáveis, segundo a literatura. A realização de exercício físico 

talvez seja o comportamento mais fácil de aderir, já que até mesmo atividades 

praticadas durante os momentos de lazer estão associadas ao controle da pressão 

(OLIVEIRA et al., 2013). 
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Observando o grau de escolaridade dos entrevistados (Figura 4), no sexo 

feminino temos: 112 cursaram o ensino fundamental I (45,71%), 24 o fundamental II 

(9,8%), 20 o ensino médio (9,16%), 21 o ensino superior (8,57%). No sexo 

masculino, cursaram o ensino fundamental I (18,78%), 12 o ensino fundamental II 

(2,86%), 7 ensino médio (4,90%), 3 ensino superior (1,22%). 

 

Figura 4: Distribuição da amostra por nível de escolaridade. 

 

Fonte: Autoria própria. 

  

No tocante ao grau de escolaridade, temos a prevalência da baixa 

escolaridade em ambos os sexos, o que pode sugerir o uso empírico de terapias 

alternativas no tratamento às patologias. A baixa escolaridade está associada ao 

nível sócio-econômico mais baixo, sendo assim, nesta classe da sociedade, 

observa-se uma maior prevalência de hipertensão arterial e de fatores de risco para 

elevação da pressão arterial, além de maior risco de lesão em órgãos-alvo e eventos 

cardiovasculares, devido à condição de menor acesso aos cuidados de saúde e 

pouco esclarecimento sobre autocuidado (DANTAS, 2011). 

O autocuidado é uma atividade do próprio indivíduo orientada por um objetivo 

que afeta seu próprio desenvolvimento, saúde e bem estar, incluem as ações de 

conservação da água, ar, alimentos, atividades, descanso, interação social, 

prevenção de risco e promoção da atividade humana. Quando acometidas por 

alterações na saúde, as pessoas devem ser capazes de utilizar um sistema de 

autocuidado, ampliando conhecimento necessário para seu próprio benefício (DE 

JESUS SILVA, et al., 2009).   
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A falta de escolaridade interfere, direta ou indiretamente, no autocuidado dos 

idosos. O idoso para cuidar das patologias associadas necessita seguir prescrições, 

utilizar medicamentos que implica em processos de leitura, entendimento das doses, 

vias de administração, entre outros. Tendo um conhecimento insuficiente, podem 

ocorrer trocas de medicamentos quanto ao tipo, dose e horário, não beneficiando a 

segurança da administração medicamentosa (DE JESUS SILVA et al., 2009).   

Em alguns casos, os idosos, necessitam da figura do cuidador para realização 

das atividades diárias que encontram-se impossibilitadas de serem exercidas com 

autonomia e independência (NAKATANI et al., 2003).  

As patologias que acometem a população estudada têm uma maior 

prevalência em ambos os sexos (Figura 5) para HAS, com sua consequente 

associação com o DM que ocupa a segunda posição. A HAS é um dos principais 

fatores de risco juntamente com o DM para o aparelho circulatório, sendo atribuídos 

como problema de saúde pública de grande magnitude, afetando a qualidade de 

vida e sobrevida do indivíduo acometido pelas patologias, além de ter alto custo ao 

governo no tratamento de suas complicações (BRASIL, 2010).  

  

Figura 5: Distribuição da amostra por patologia de base. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Segundo a sociedade brasileira de cardiologia, observou-se valores mais 

elevados relacionados à HAS nos grupos de maior idade, atingindo cerca de 50% 
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dos indivíduos entre 60 e 69 anos e mais de 70% daqueles acima de 70 anos (SBC, 

2010).  

A HAS mostrou-se mais prevalente no sexo feminino neste estudo, 

corroborando outros encontrados na literatura. Alguns autores associam esse 

aumento de HAS no sexo feminino pela mudança de papel da mulher na sociedade 

nos últimos anos. O fato de ter uma profissão e ainda de ser a responsável pela 

família e pelas tarefas domésticas favorece o estresse, fator predominante na HAS 

(IUPPEN et al., 2011). 

O tratamento farmacológico nas patologias HAS e DM tem por objetivo a 

redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares bem como a redução de 

suas complicações. O tratamento medicamentoso pode ser monoterápico ou com 

combinações de fármacos (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2010). 

Desta forma, os entrevistados podem ter citado mais de um fármaco utilizado no 

tratamento medicamentoso. O levantamento das medicações utilizadas pela amostra 

pode ser verificado na Figura 6. Como pode ser observado, o fármaco mais utilizado 

é a losartana potássica, um fármaco anti-hipertensivo, seguido da metformina, usada 

para o tratamento do diabetes, e hidroclorotiazida, um diurético, utilizado no 

tratamento da hipertensão.  

 

Figura 6: Distribuição de medicamentos por quantidade de citações. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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A prevalência de utilização de plantas medicinais por sexo foi muito elevada, 

nas mulheres 147 (83,05%) e 49 (72,06%) dos homens relataram o uso de plantas 

medicinais como alternativa no tratamento das patologias. Somente 30 (16,95%) das 

mulheres e 19 (27,94%) dos homens relataram o não uso. Analisando o total da 

amostra temos 80% de participantes que utilizam as plantas medicinais e apenas 

20% não utilizam (Figura 7). 

 Em estudos semelhantes como o de Veiga-Júnior (2008) a prevalência de 

utilização de plantas medicinais também foi muito elevada, alcançando 97,7% do 

total de entrevistados. A automedicação aparece como um dos principais riscos para 

a população. Essa prática consiste do uso de medicamentos sem a prescrição, 

orientação e/ou acompanhamento do prescritor (BRASIL, 2001).  

 A automedicação constitui uma prática preocupante quando é realizada em 

conjunto com outros medicamentos, o que pode acarretar em efeitos sinérgicos e 

interações não conhecidas. Podemos citar como fatores importantes da 

automedicação a falta de informações adequadas sobre as propriedades das plantas 

medicinais, a utilização de seu uso concomitante com medicamentos sem aviso ao 

médico responsável pelo tratamento (VEIGA JÚNIOR, 2008). 

 

Figura 7: Distribuição da amostra por uso de plantas medicinais. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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 A automedicação também é amplamente inserida enquanto prática exercida 

pelos brasileiros, tanto pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde como pelas 

classes mais privilegiadas na busca de soluções rápidas para seus problemas de 

saúde a fim de evitar que suas atividades diárias fiquem impedidas (CHIAROTI; 

REBELO; RESTINI, 2010).  

Os idosos são acometidos por muitas patologias que geram um uso múltiplo 

de fármacos. Eles ainda fazem prática da automedicação e como consequência 

temos o aumento de reações adversas e interações farmacológicas (GADELA; 

SANTOS; PAIVA, 2012). 

As ervas e plantas medicinais participam da lista de insumos utilizados para a 

automedicação. Apesar de não haver evidência convincente da eficácia de terapias 

não convencionais para tratamento, a fitoterapia tende a ser popular, 

independentemente da nacionalidade. No Nepal, das pessoas que se 

automedicaram, 8,7% usaram ervas. Muitas dessas pessoas referiram que, apesar 

de conhecer o poder da medicina alopática, consideravam as ervas um tratamento 

mais apropriado. Os mais idosos conhecem soluções fitoterápicas simples para 

doenças comuns e as empregam em conjunto com a terapia farmacológica 

(KOVACS; BRITTO, 2006).  

Cabe ao profissional de saúde a iniciativa de incentivar e promover a reflexão 

e a discussão acerca do assunto envolvendo profissionais de saúde, gestores, 

políticos e a população. No contexto atual, o profissional habilitado deve orientar a 

população sobre o medicamento visando à diminuição de risco e a maior eficácia 

possível (BORTOLON; KARNIKOWSKI; ASSIS, 2007). 

Quando questionados sobre as situações de adoecimento, qual seria a opção 

de tratamento utilizada, 193 (68,98%) responderam procurar o posto de saúde ou 

hospital, 44 (17,96%) utilizam remédio caseiro e 8 (13,06%) fazem automedicação 

(Figura 8).  
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Figura 8: Distribuição da amostra quanto à modalidade de escolha no adoecimento 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A primeira alternativa de procurar pelos serviços médicos sugere a 

preocupação dos entrevistados quanto às patologias crônicas que possuem, bem 

como outros fatores dos quais podemos citar a gravidade ou a urgência do 

problema/necessidade, a tecnologia disponível, a resolutividade da atenção, a 

acolhida, as condições de acesso (distância da moradia, as formas, o tempo e o 

custo de deslocamento), a agilidade no atendimento, as experiências vividas pelo 

paciente/familiar dentre outros. A falta de definições políticas, a baixa resolutividade 

e qualidade oferecida nos serviços do nosso sistema de saúde, aliada à dificuldade 

de mudança nos hábitos culturais e crenças da população têm levado o usuário a 

buscar a assistência médica onde exista a facilidade de acesso como urgências e 

emergências (MARQUES; LIMA, 2007). 

Por outro lado, contabilizando a utilização de remédios caseiros e as 

automedicações nas sintomatologias têm-se 21,22% dos entrevistados com estas 

práticas. No estudo realizado por Naves et al. (2010), que aborda qualitativamente 

as motivações da automedicação, a maior ocorrência desta prática é justificada pela 

má qualidade e a demora no atendimento no sistema de saúde, com longo tempo de 

espera e filas, os participantes associavam o problema com a facilidade de acesso 

ao atendimento nas farmácias. Observou-se a busca de serviços de saúde em 
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situações que exigem solução imediata como centros de urgência e emergência. A 

utilização de plantas medicinais reforça a credibilidade da crença do conhecimento 

popular que é repassado de geração a geração no tratamento ou cura das 

patologias (USTULIN et al., 2009). 

O uso de plantas medicinais pela amostra correspondeu a 196 (80%) dos 

entrevistados, o não uso a 85 (20%), conforme figura 7. Dos entrevistados, 160 

(65,31%) cultivam plantas medicinais enquanto 85 (34,69%) não o fazem. Ao serem 

questionados sobre o reconhecimento das plantas medicinais que utilizam, 238 

(97,14%) afirmaram reconhecê-las e apenas 7 (2,38%) não as reconhecem 

necessitando do auxílio de algum familiar ou conhecido para sua utilização. Uma 

porcentagem significativa da amostra, 188 (76,73%) pessoas relatou ter adquirido o 

conhecimento sobre a utilização de plantas medicinais com pais e avós e 57 

(23,27%) adquiriram por outros meios como jornais, televisão, livros, internet, rádio 

entre outros. 

O conhecimento é transmitido em diversas situações, o que faz com que a 

transmissão entre gerações requeira contato intenso entre os membros mais velhos 

e os mais novos, geralmente o modo oral é o mais utilizado, podendo, o 

conhecimento teórico-prático ser adquirido simultaneamente. O conhecimento de 

plantas medicinais, tradicionalmente, mantém sua difusão pela tradição oral pela 

validação dos principais usos das espécies serem recente na ciência. Na pesquisa 

podemos perceber a permanência da transmissão desse conhecimento com 76,73% 

vindos dos pais e avós, bem como a alta porcentagem de 97,14% de entrevistados 

que afirmam reconhecer as plantas que utilizam reforçando a aprendizagem teórico 

prática, o que ratifica Di Statsi (1996) em seu guia de estudo interdisciplinar de 

plantas medicinais (DI STASI, 1996). 

As plantas podem ser encontradas em todos os ambientes, ornamentações, 

jardins, praças, residências, logradouros entre outros. A utilização de plantas com 

fins medicinais sem recomendação médica ou como alimento sem o conhecimento 

de suas reais propriedades, favorecem a ocorrência dos casos de intoxicações, ou 

seja, consequência da exposição de xenobióticos. As plantas tóxicas possuem 

elementos com propriedades físicas, químicas ou ambas que resultam em 

alterações no funcionamento orgânico que levam o organismo vivo a reações 

biológicas diversas, seja por contato ou por ingestão em homens e animais 

(VASCONCELOS et al., 2009). 
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Dados epidemiológicos sobre estes casos de intoxicações ainda são 

escassos ou subnotificados (HADDAD JUNIOR, 2004). Dos casos de intoxicações 

em humanos registrados no Brasil em 2011, a intoxicação por plantas tóxicas 

corresponde a 1,31% dos casos, representando 1.294 casos, e destes, 177 

ocorreram na zona rural e 881 na zona urbana, 236 com zona de ocorrência 

ignorada (SINITOX, 2011). 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 

(Sinitox), no Brasil 60% das intoxicações por plantas tóxicas ocorrem com crianças 

menores de 9 anos e 80% destas ocorrem de forma acidental se constituindo em um 

agravo importante de saúde pública e ainda indicando, no caso de crianças, a 

facilidade de acesso nos ambientes públicos e privados, e em adultos o uso 

inadequado das plantas (OLIVEIRA, 2008). 

Para Pardal e Itho (2014), os alcaloides, os glicosídeos, as toxalbuminas, as 

resinas, as fitotoxinas e os oxalatos são importantes princípios ativos responsáveis 

por intoxicações. Observando a grande diversidade de plantas da flora brasileira 

sugere-se que o número de plantas com princípios ativos ainda desconhecidos é 

considerável, e que algumas delas podem conter mais de uma substância com alto 

potencial de causar intoxicações. 

Os serviços de emergência encontram dificuldades na identificação das 

plantas pela diversidade de nomes populares atribuídos a uma espécie que pode 

variar seu nome popular entre regiões. A ausência do assunto nos currículos dos 

cursos da área de saúde é um fator impactante no tratamento da vítima, pois há 

necessidade de identificação do princípio ativo da planta para adoção da terapêutica 

adequada.  Muitas síndromes são ocasionadas pela exposição às plantas, entre as 

mais frequentes observamos a síndrome gastrintestinal, dermatológica, cardiotóxica, 

cianogênica, anticolinérgica, hepatotóxica. 

No nosso estudo, a espécie tóxica mais citada pelos entrevistados foi a 

Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott (comigo ninguém pode) com 54 citações, 

seguida de Croton L. (crote) com 14, Euphorbia tirucalli L. (avelós) e Luffa operculata 

(L.) Cogn. (cabacinha) com 8, Cnidoscolus quercifolius (Müll. Arg.) Pax & L. Hoffm. 

(favela) com 7, Nerium oleander L. (espirradeira), Azadirachta indica A. Juss. (nim) 

4, Jatropha curcas L.(pinhão roxo) 4, Urtica dioica L. (urtiga), com 2 citações as 

espécies Ricinus communis L. (mamona), Aloe vera (L.) Burm. f. (babosa), 
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Sansevieria trifasciata Prain (espada de são Jorge), Momordica charantia L. (melão 

de são Caetano) (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Plantas tóxicas citadas pelos entrevistados 

Nome popular Nome científico Quantidade de 
citações 

Comigo ninguém pode Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 54 

Crote Croton L. 14 

Avelós Euphorbia tirucalli L. 8 

Cabacinha Luffa operculata (L.) Cogn. 8 

Favela 
Cnidoscolus quercifolius (Müll. Arg.) 

Pax & L. Hoffm. 
7 

Espirradeira Nerium oleander L. 6 

Ninho Azadirachta indica A. Juss. 4 

Pinhão roxo Jatropha curcas L. 4 

Urtiga Urtica dioica L. 3 

Mamona Ricinus communis L. 2 

Babosa Aloe vera (L.) Burm. f. 2 

 Espada de São Jorge Sansevieria trifasciata Prain 2 

Melão de São Caetano Momordica charantia L. 2 
Fonte: Autoria própria. 

 

Entre as sintomatologias citadas por 19 participantes do uso de plantas 

tóxicas destacaram-se náuseas, vômitos, prurido, rubor, tontura. Foi realizada a 

busca na literatura científica das espécies que apresentaram mais de cinco citações. 

A Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott (comigo ninguém pode) é uma planta 

resistente aos aspectos ambientais, tem hábito herbáceo, com espesso caule ereto, 

folhas grandes, oblongas, vistosas, pecioladas, verde-escuro brilhante ou verde com 

tons branco amarelado, podendo chegar a aproximadamente 2 metros de altura, 

concentração alta em cristais de oxalato de cálcio, além de glicosídeos de natureza 

não conhecida. Como sinais de intoxicação, a ingestão por via oral de alguma parte 

da Dieffenbachia ssp pode causar dor imediata, edema da língua, salivação, úlcera, 

vômitos, diarreia, e disfagia (CUMPSTON et al., 2003; WILKERSON; 

NORTHINGTON; FISHER, 2005). Em casos fatais observa-se severo edema de 

glote, obstrução do sistema respiratório e intoxicações em animais também são 

relatadas na literatura (SILVA; TAKEMURA, 2006) 

O Croton sp. (crote) da família Euphorbiaceae apresenta na literatura um 

surto que ocorreu em caprinos no ano de 1998, um veterinário de Pombal relatou 
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que uma espécie de Croton foi responsável pela morte de cinco animais. Os 

caprinos se intoxicaram quando a proprietária da fazenda retirou a planta do jardim 

que estava sendo utilizada como ornamental, e a colocou numa área que os animais 

tinham acesso. Eles apresentaram após a ingestão da planta regurgitação de líquido 

verde, apatia e timpanismo (ASSIS et al., 2009). 

A espécie possui como principal componente tóxico um diterpeno do tipo 

clerodano. Em estudos experimentais com hamsters, a planta ocasionou o 

aparecimento de congestão e necrose em áreas perivenular e periportal do 

parênquima do fígado, dos animais. Em observação epidemiológica e clínica no 

Estado do Pará, em pacientes que usaram a planta por tempo prolongado, 

apresentou desde hepatite aguda, hepatite fulminante e a forma crônica 

corroborando efeito hepatotóxico (PARDAL; ITHO, 2014). 

Euphorbia tirucalli L. (avelós) é um arbusto suculento comumente encontrado 

nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo (AQUINO et al., 

2008). Se ingerido, o látex provoca náuseas e vômito; se mastigada, a planta 

provoca irritação das mucosas, queima a boca língua, esôfago; em contato com a 

pele, causa irritação, coceira, formação de bolhas de água (BARG, 2004). 

Cnidoscolus quercifolius (Müll. Arg.) Pax & L. Hoffm. (favela) é uma planta 

arbórea, xerófila, lactescente, que possui pêlos urticantes. Ocorre em todo o 

semiárido em regiões de Caatinga que envolve áreas dos estados do Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, sudoeste do Piauí, 

partes do interior da Bahia e do norte de Minas Gerais. É espinhenta, cujas folhas e 

ramos novos são considerados de valor forrageiro. Os resultados do trabalho de 

Oliveira et al. (2008) comprovam a toxicidade de Cnidoscolus quercifolius e 

demonstram que a intoxicação é causada pela presença de compostos que levam à 

liberação de ácido cianídrico (HCN) na planta.  

Nerium oleander L. (espirradeira) possui glicosídeos cianogênicos 

(oleandrina), alcaloides (estrofantina), e sua ingestão provoca náuseas, vômitos, 

cólicas, diarreia com muco e sangue; taquicardia, bradicardia; fraqueza, depressão, 

cianose, angústia respiratória, tontura, midríase, sonolência, torpor, coma (BARG, 

2004). 

Luffa operculata (L.) Cogn. (cabacinha) é uma planta nativa do Brasil. A 

espécie L. operculata propriamente dita, não há experimentos específicos com o 

objetivo de elucidar a ação abortiva do fruto. O trabalho mais significante foi 
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realizado por Matos e Gottlieb em 1967. Neste, os autores isolaram do extrato 

aquoso do fruto um princípio amargo denominado isocucurbitacina B. As 

cucurbitacinas são esteroides resultantes da oxidação de triterpenos tetracíclicos e 

estão largamente distribuídas na família Cucurbitaceae. Nestas substâncias as 

atividades biológicas descritas na literatura são ações descongestionantes, 

laxativas, hemolíticas, embriotóxicas e abortivas. Existe uma série de relatos 

confirmando a toxicidade das cucurbitacinas, admite - se que a isocucurbitacina B 

seja o princípio tóxico de L. operculata.   

Recentemente, trabalhos sobre o efeito necrótico destas substâncias em 

tumores estão sendo publicados. A sintomatologia da intoxicação, em geral, 

apareceram cerca de 24 horas após a ingestão do chá, náuseas, vômitos, dores 

abdominais e dores de cabeça são os sintomas primários, subsequentemente 

advêm hemorragias, podendo ocorrer o coma e a morte (FERNANDES; CORDEIRO, 

2010). 

Devido à facilidade de acesso a plantas ornamentais, medicinais e 

alimentares é necessário que as espécies sejam amplamente divulgadas no tocante 

ao potencial de toxicidade, para que haja a redução do número de exposição. Visto 

que os casos de intoxicações, em sua maioria, acontecem por desconhecimento do 

potencial tóxico das espécies (SILVA; TAKEMURA, 2006; VASCONCELOS, 2009) 

Quanto às plantas utilizadas pelos entrevistados no tratamento da HAS e DM, 

estas foram listadas de acordo com a quantidade de citações.  

 As principais indicações para utilização das plantas medicinais foram: 

hipertensão (24,07%), diabetes (12,96%), calmante (12,96%), dislipidemias (7,4%), 

gripe (7,4%), má digestão (7,4%), inflamação (5,5%), problemas hepáticos (5,5 %), 

gastrite (3,7%) e com 2,2% as demais (cicatrizante, anemia, depressão, infecção, 

enjoo, câncer). 

Muitas das plantas citadas pelos entrevistados já são amplamente conhecidas 

e usadas tradicionalmente, e não foram adquiridas para identificação, tais como: 

capim santo, erva cidreira, boldo, macela, cana do brejo, babosa, alho, entre outras. 

O uso dessas plantas é consagrado pela população, e muitas delas já foram 

estudadas cientificamente e constam em literatura científica (USTILIN et al., 2008). 

A identificação do nome científico das plantas baseou-se no estudo de Santos 

et al. (2006), que teve como objeto de estudo a indicação de plantas medicinais por 

raizeiros da região nos municípios de Petrolina e Juazeiro.  
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Após a identificação e pesquisa bibliográfica, as plantas medicinais foram 

organizadas em uma tabela (Tabela 5) com os nomes populares citados pelos 

entrevistados, que em sua maioria, citaram os mesmos nomes comuns ressaltando 

quão bem conhecidas são as plantas medicinais utilizadas pela população. 

 Para verificar a importância das plantas utilizadas quanto ao número de 

informantes que a mencionaram e a concordância dos usos citados utilizou-se o 

cálculo de porcentagem de concordância quanto aos usos principais - CUP para 

cada espécie. 

 As 32 espécies consideradas mais importantes para a população estudada 

em ordem de maior CUP são: Cymbopogon citratus, Lippia alba, Vernonia 

condensata, Achyrocline satureioides, Amburana cearensis, Costus spicatus, 

Bauhinia cheilantha, Mentha piperita, Matricaria recutita, Citrus sp., Sechium edule, 

Alpinia zerumbet, Hibiscus esculentus, Chenopodium ambrosioides, Caesalpinia 

ferrea, Mentha gentilis, Citrus limonia, Punica granatum, Passiflora edulis, Morinda 

citrifolia, Croton rhamnifolius, Rosmarinus officinalis, Cissus verticillata, Anethum 

graveolens, Olea europaea, Allium sativum, Pimpinella anisum, Aloe vera, Solanum 

melongena, Baccharis genistelloides e Prunus domestica. 

 Para o cálculo do CUP, utilizamos a relação entre o número de informantes 

que citaram o uso principal e o número de informantes que citaram a espécie, o 

resultado multiplicado por 100. A utilização de um fator de correção (FC) foi 

necessária, considerando as diferenças no número de informantes que citaram usos 

principais para cada espécie. O FC é igual ao número de informantes que citaram 

usos para a espécie, dividido pelo número de informantes que citaram a espécie 

principal, ou seja, determinada pelo maior número de usos referidos. Portanto, para 

calcular a porcentagem de concordância corrigida quanto aos usos principais para 

cada uma das espécies (CUPc) é utilizada a multiplicação de CUP e FC 

(AMOROZO; GÉLY,1988; VENDRUSCOLO; MENTZ, 2006). 

 As espécies com maior porcentagem de Concordância corrigida quanto aos 

usos principais para cada uma das espécies (CUPc) estão representadas na Tabela 

5.
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Tabela 5: Espécies com valores percentuais de Concordância Corrigida quanto aos Usos Principais (CUPc), em ordem decrescente, encontradas no 
levantamento realizado com os usuários cadastrados no Programa Hiperdia em UBS no município de Petrolina, Pernambuco. Os usos estão citados de 
forma literal. 

Nome Popular Nome Científico Uso Popular Fid  Fe CUP 
(%) Ni Nsp FC CUPc 

(%) 
Capim santo Cymbopogon citratus Hipertensão, calmante 46 46 100 46 46 1,00 100,00 

Erva cidreira Melissa officinalis Calmante, hipertensão, 
alimentação 

43 43 100 43 46 0,93 93,48 

Boldo Vernonia condensata Fígado, má digestão 36 36 100 36 46 0,78 78,26 

Macela Achyrocline satureioides Fígado, diabetes 16 20 80 20 46 0,43 34,78 

Umburana de cheiro Amburana cearensis Má digestão 16 16 100 16 46 0,35 34,78 

Cana do brejo Costus spicatus Hipertensão 16 16 100 16 46 0,35 34,78 
Pata de 

vaca/Mororó 
Bauhinia forficata Diabetes 15 15 100 15 46 0,33 32,61 

Hortelã Mentha piperita Gripe, calmante, enjôo 14 14 100 14 46 0,30 30,43 

Camomila Matricaria recutita Hipertensão, calmante 14 22 63,64 22 46 0,48 30,43 

Laranja Citrus sp. Hipertensão, calmante 13 15 86,67 15 46 0,33 28,26 

Chuchu Sechium edule Hipertensão 10 10 100 10 46 0,22 21,74 

Colônia Alpinia zerumbet Hipertensão 7 7 100 7 46 0,15 15,22 

Quiabo Hibiscus esculentus Diabetes 6 6 100 6 46 0,13 13,04 

Mastruço/Erva santa Chenopodium ambrosioides Inflamação 5 5 100 5 46 0,11 10,87 

Pau ferro Caesalpinia ferrea Diabetes, anemia 5 6 83,33 6 46 0,13 10,87 

Àgua de alevante Mentha gentilis Hipertensão 5 5 100 5 46 0,11 10,87 

Limão Citrus limonia Hipertensão, gripe 4 10 40 10 46 0,22 8,70 

Romã Punica granatum Inflamação, gripe 4 4 100 4 46 0,09 8,70 

Maracujá Passiflora edulis Hipertensão 4 9 44,44 9 46 0,20 8,70 

Alumã Vernonia condensata Fígado 4 4 100 4 46 0,09 8,70 

Noni Morinda citrifolia Câncer 4 4 100 4 46 0,09 8,70 

Quebra faca Croton rhamnifolius Inflamação, diabetes 3 5 60 5 46 0,11 6,52 
 

Continua  
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Continuação 

Alecrim Rosmarinus officinalis Gripe, depressão, má digestão 3 5 60 5 46 0,11 
6,52 

 
Insulina Cissus verticillata Diabetes 3 3 100 3 46 0,07 6,52 

Endro Anethum graveolens Calmante, hipertensão, má 
digestão 

2 5 40 5 46 0,11 4,35 

Azeitona Olea europaea Gastrite, colesterol, hipertensão 2 2 100 2 46 0,04 4,35 

Alho Allium sativum Colesterol 2 2 100 2 46 0,04 4,35 

Erva doce Pimpinella anisum Hipertensão, calmante 2 24 8,33 24 46 0,52 4,35 

Babosa Aloe vera Cicatrizante, infecções 2 6 33,33 6 46 0,13 4,35 

Berinjela Solanum melongena Hipertensão, colesterol 1 4 25 4 46 0,09 2,17 

Carqueja Baccharis trimera Diabetes 1 1 100 1 46 0,02 2,17 

Ameixa Prunus domestica Colesterol, gastrite 1 2 50 2 46 0,04 2,17 
Fonte: Autoria própria. 
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 Quanto maior o valor da porcentagem de CUPc, maior é o número de 

informantes que citou o uso principal para a espécie. No estudo, apenas três 

espécies apresentaram o CUPc acima de 50%, 100% Cymbopogon citratus (capim 

santo), 93,48% Lippia alba (erva cidreira), 78,26% Vernonia condensata (boldo).  

 Várias espécies apresentaram alta concordância do uso popular (CUP), 

entretanto, os valores decaíram ao utilizar o FC que o compara com a espécie mais 

citada, o que implica sugerir que o conhecimento é restrito a uma pequena parcela 

da população.  

No entanto, ao aplicarmos o Fator de consenso de informantes (Fci) para a 

categoria de plantas com indicação de anti-hipertensivas temos o seguinte resultado 

Fci = 0,91 (Tabela 6): 

 

Tabela 6: de consenso de informantes por uso medicinal. 

Categoria Fci Mur Nt 

Anti-hipertensivos 0,91 143 14  

    Fonte: Autoria própria. 

 

O produto do Fci varia de 0 a 1. Um valor elevado (próximo de 1) indica que 

relativamente poucos espécies são utilizados por uma grande proporção de 

pessoas, enquanto que um valor baixo indica que os informantes discordam sobre a 

taxa a ser utilizada no tratamento dentro de uma categoria de doença (UPADHYAY 

et al., 2011). 

Os resultados encontrados dos Fci para plantas antihipertensivas mostra que 

os entrevistados concordam com o uso das espécies popularmente conhecidas por 

suas propriedades anti-hipertensivas e são utilizadas por um grande número de 

pessoas e que os mesmos não discordam o uso referido para estas plantas 

medicinais. 

Essa aceitação da população determina uma maior segurança na possível 

eficácia do uso mencionado e conhecido e utilizado por muitos informantes.  
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Tabela 7: Valor de uso das plantas medicinais citadas pelos entrevistados. 

Nome popular Valor de uso U  N 

Capim Santo 1,00 46 46 

Erva Cidreira 1,00 43 43 

Boldo 1,00 36 36 

Macela 0,80 16 20 

Umburana de cheiro 1,00 16 16 

Cana 1,00 16 16 

Pata de vaca/Mororó 1,00 15 15 

Hortelã 1,00 14 14 

Camomila 0,64 14 22 

Laranja 0,87 13 15 

Chuchu 1,00 10 10 

Colonia 1,00 7 7 

Quiabo 1,00 6 6 

Mastruço/Erva santa 1,00 5 5 

Pau ferro 0,83 5 6 

Agua de elefante 1,00 5 5 

Limão 0,40 4 10 

Romã 1,00 4 4 

Maracujá 0,44 4 9 

Alumã 1,00 4 4 

Noni 1,00 4 4 

Quebra faca 0,60 3 5 

Alecrim 0,60 3 5 

Insulina 1,00 3 3 

Endro 0,40 2 5 

Azeitona 1,00 2 2 

Alho 1,00 2 2 

Erva doce 0,08 2 24 

Babosa 0,33 2 6 

Berinjela 0,25 1 4 

Carqueja 1,00 1 1 

Ameixa 0,50 1 2 

Fonte: Autoria própria. 

 

Também foi calculado o valor de uso para cada espécie, de acordo com o 

número de citações de seus respectivos informantes. Na avaliação, constata-se que 

59,37% das espécies possuem valor de uso igual a 1,0. Isto demonstra que há uma 

intensa igualdade entre o número de citações de uso e o número de informantes no 

que se refere à maioria das plantas utilizadas para fins medicinais na comunidade. 
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 Estudos científicos observam o saber empírico de espécies de plantas 

medicinais brasileiras com o conhecimento científico, algumas plantas citadas no 

estudo pelos participantes que estão presentes na obra de Sousa et al. (2004) são 

detalhadas a seguir. 

  O Cymbopogon citratus (capim santo) possui uso popular para atividade 

sedativa, calmante, sudorífera, antiespasmódica, analgésica, diurética, anti-

reumática, emenagoga e carminativa, popularmente também é conhecida como 

"dipirona". Cientificamente, revelou ausência de efeitos de alívio de insônia e 

ansiedade no ser humano, o citral apresentou efeito antiespasmódico em tecidos 

uterinos e intestinais; sendo destituída de efeitos na musculatura esquelética e 

cardíaca, pressão arterial e diurese, possui acentuada atividade antibacteriana, 

atividade inseticida e repelente, além de significativo efeito analgésico. Apesar de ter 

tido um alto valor de CUPc, as propriedades não ratificam o uso popular. 

 Lippia alba (Mill.) N. E. Brown (erva cidreira) possui ações antiespasmódica, 

digestiva, antipirética, antigripal, antiasmática, analgésica, anti-hipertensiva, anti-

hemorroidária, emenagoga, diaforética, antidepressiva e sedativa que são 

conhecidas popularmente. Estudos demonstram que a espécie possui atividade 

antimicrobiana contra algumas bactérias Gram-positivas, evidenciando seu uso 

contra infecções respiratórias ratificam o uso popular.  

 Vernonia condensata (boldo) comumente é utilizado para tratamento de 

distúrbios hepáticos, problemas no estômago e manifestações reumáticas e 

inflamações no trato urinário (SOUZA et al., 2004). 

 As espécies com CUPc maior que 50% apresentam considerável consenso 

de uso popular. Isto implica na possível indicação de potencial medicinal, 

funcionando como uma pré-triagem de espécies para estudos etnofarmacológicos. 

Estes combinam informações empíricas resgatadas junto às comunidades locais 

com estudos químicos e farmacológicos realizados por uma equipe especializada 

(MIRANDA et al., 2010). 

 Muitas plantas que apresentaram um baixo valor de CUPc podem significar 

um alto índice de concordância entre suas indicações de uso, como ocorre com 

algumas das espécies mencionadas que estão detalhadas na obra de Viana et al., 

(2013):  

a) Bauhinia cheilantha L. - (mororó ou pata de vaca) - atividade hipoglicemiante foi 
comprovada em vários experimentos validando seu uso popular. 
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b) Aloe vera L. (babosa) - A babosa tem ação cicatrizante, antibacteriana, 
antifúngica e antivirótica. Tais propriedades justificam seu uso popular.  

c) Egletes viscosa (Linn.) Less. (macela) - possui comprovadas atividades 
analgésica periférica, gastroprotetora, anti-dermatite e anti-inflamatória, 
antitrombótica, anti-anafilática, antidiarréica e antiperoxidativo que reforçam o seu 
uso popular. 

d) Alpinia zerumbet Pers. (colônia) - efeito hipotensor comprovado, é diurética, 
hipolipidêmica, gastroprotetora, anti-inflamatória, antifúngica, antibacteriana, 
antiviral, anti-helmíntica, inseticida e antiespamódica que ratificam seu uso popular. 

e) Punica granatum L. (romã) - possui atividades antioxidante, anti-inflamatória e 
anticarcinogênea que corroboram o uso popular.  
 
 Os conceitos de plantas medicinais e fitoterápicos são distintos na legislação, 

no entanto as normas reguladoras só tratam dos fitoterápicos. 

 Dentre as plantas estudadas, as espécies boldo, hortelã, camomila, mastruço, 

romã, maracujá, quebra-faca, alho e babosa constam na lista e podem ser 

comercializadas e consumidas pela população sem que haja controle, pois constam 

na lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado, e, por essa razão, 

não necessitam validar as indicações terapêuticas e segurança de uso, podendo ser 

comercializados livremente (ANVISA, 2008). 

 A iniciativa da ANVISA em publicar informações sobre posologia, modo de 

usar, via, indicações de uso, contra-indicações e efeitos adversos de espécies de 

plantas medicinais, não atinge a população em geral, principalmente a de baixa 

renda, pois está restrita a drogas vegetais (ANVISA, 2010a). 

 Das 32 plantas citadas, o Allium sativum, Aloe vera, Alpinia speciosa, 

Artemisia absthium, Bauhinia forficata, Chenopodium ambrosioides, Costus spicatus, 

Mentha piperita, Passiflora incarnata, Punica granatum, Vernonia condensata que 

que totalizam 11 (34,38%) estão presentes na Relação Nacional de Plantas 

Medicinais de Interesse ao SUS – RENISUS disponibilizada pelo Ministério da 

Saúde em fevereiro de 2009, contendo 71 plantas medicinais que visam o 

desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos e o uso no SUS (BRASIL, 2009). 

 A partir desta Lei n° 8080/90 foram intensificadas  iniciativas com a intenção 

de fortalecimento da fitoterapia no SUS. Intensificou-se o estudo de plantas 

medicinais de investigação clínica (1981) e foi implantado o Programa de Pesquisa 

de Plantas Medicinais  da Central de Medicamentos (1982), que estabeleceu o valor 
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farmacológico de preparações  à base de plantas medicinais com o objetivo de 

inclui-las na Relação Nacional de  Medicamentos Essenciais – Rename (TEIXEIRA, 

et al, 2012). 

De acordo com o programa de pesquisa de plantas medicinais - PPPM que 

visa contribuir ao desenvolvimento de uma terapêutica alternativa e complementar, 

com embasamento científico, por meio da realização de pesquisas que confirmem 

as propriedades terapêuticas alegadas popularmente de plantas brasileiras 

potencialmente medicinais, seguem alguns resultados que envolvem parte das 

plantas citadas pela amostra (BRASIL, 2009): 

a) Achyrocline satureoides (macela) - demonstrou ação anti-inflamatória que foi 
verificada pelo aumento da permeabilidade vascular. 

b) Alpinia nutans (colônia) - efeito depressivo ou tranquilizante no sistema nervoso 
central; a atividade anti-hipertensiva foi evidenciada, produzindo baixa de 
pressão arterial de forma rápida, sendo recuperada de modo lento. 

c) Allium sativum (alho) - não induz efeito tóxico apresenta potente ação 
antiembriogênica sobre Ascaridia galli e larvicida sobre Ancylostoma caninum. O 
alho apresenta propriedades fibrinolítica, antifúngica, antibacteriana, antivirótica 
e antioxidante (SOUZA et al., 2004). 

d) Baccharis trimera (carqueja) - a espécie não exerce função depressora do SNC. 

e) Chenopodium ambrosioides (mastruço) - O estudo realizado com o seu óleo 
essencial revelou que o mesmo atua sobre o Toxocara canis (parasita de cães), 
com relativa eficiência, promovendo a expulsão dos vermes adultos. Não atuou, 
entretanto, sobre outros helmintos parasitas de cães ou de galinhas. O uso do 
óleo essencial evidenciou atividade tóxica. 

f) Coleus barbatus (boldo) - os animais tratados com extrato do boldo (0,1 a 1,0 
g/kg) via i.p. apresentaram diminuição da motilidade, sonolência, ptose palpebral 
e contorções. A administração endovenosa do extrato produziu hipotensão 
reversível. Apresenta atividade antioxidante, efeito hepatoprotetor, anti-
inflamatório e antipirético (OLIVEIRA, et al., 2004). 

g) Costus spicatus (cana do brejo) - a espécie possui atividade analgésica, bem 
como possui ação antiedematogênica e antiespasmódica. 

h) Matricaria chamomilla (camomila) - os efeitos depressores desta espécie no 
SNC são confirmados, reforçando a sua potencial propriedade ansiolítica ou 
“calmante” no dito popular. 

i) Melissa officinalis (erva cidreira) - é desprovida de atividade significativa em nível 
de SNC, não sendo constatadas atividades hipnóticas ou ansiolíticas. 
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j) Mentha spicata (hortelã) - ação anti-helmíntica 

k) Passiflora edulis (maracujá) - não possui efeitos tóxicos. 

Com base na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, o 

governo federal instituiu um Grupo de Trabalho Interministerial para elaboração do 

Programa nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que visa ações para 

acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Além de 

desenvolver tecnologias e inovações e fortalecer as cadeias e arranjos produtivos, e 

permitir o uso sustentável da biodiversidade brasileira (TEIXEIRA et al., 2012). 

Para utilização de plantas medicinais como medicamentos, elas devem ser 

previamente validadas, isto é, ter sua ação comprovada e sua toxicidade potencial 

avaliada na espécie humana, como qualquer outro medicamento, promovendo assim 

seu uso racional. Assim como os medicamentos as plantas medicinais não são 

isentas de riscos, se delas podemos obter uma gama de substâncias 

medicamentosas, também é possível a identificação e obtenção de substâncias 

tóxicas, como a digoxina, morfina, pilocarpina, atropina, dentre outras (DI STASI, 

1996). 

 Atualmente estudos afirmam a interferência das plantas medicinais, segundo 

Lanini et al.,2009, quando usadas sem posologia correta, ou concomitantemente a 

outras plantas e medicamentos sintéticos. O autor exemplifica relatando o uso do 

hipérico (Hypericum perforatum) em pacientes tratados com teofilina e digoxina. 

Nesta associação, os fármacos têm sua concentração reduzida no organismo, 

fazendo com que os pacientes não respondam positivamente ao tratamento. 

 A população precisa ser esclarecida deste fato, pois várias interações 

medicamentosas podem ocorrer associadas ao uso de produtos de origem vegetal 

com fármacos implicando no comprometimento da recuperação da saúde 

(NICOLETTI et al., 2009). 

 A interação medicamentosa é caracterizada como um evento clínico no qual 

os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, fitoterápico, 

alimento, bebida ou algum agente químico ambiental. As interações que determinam 

redução do efeito ou resultado contrário ao que é esperado são denominadas 

indesejáveis (TAVARES et al., 2012). 
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 Estão descritos na tabela 6 os usos terapêuticos e as principais interações 

descritas na literatura quanto ao uso de plantas medicinais e/ou medicamentos 

contendo drogas de origem vegetal de espécies citadas pela amostra. 

 

Tabela 8: Possíveis interações medicamentosas entre plantas medicinais e medicamentos. 

1 Alho 

(Allium sativum 
L.) 

Uso terapêutico:  Ação antifúngica, 
antioxidante, ativiral, atua na prevenção da 
aterosclerose e no tratamento da HAS e 
hiperlipidemia. 

Mecanismo de ação:  Inibição de ECA, 
redução da síntese de prostanoídes 
vasoconstrictores e bloqueio adrenoreceptor 
na diminuição da resistência vascular por 
relaxamento direto na musculatura lisa.  

Interações medicamentosas:  
anticoagulantes orais, hipoglicemiantes 
(insulina e glipizida) causando diminuição 
excessiva de açucares no sangue 
(hipoglicemia), anti-inflamatórios não 
esteroidais, drogas metabolizadas pelo 
sistema enzimático P450. 

NICOLETTI et al. (2007); 
NICOLETTI et al. (2009); 
SILVEIRA et al. (2008); 

MAIA et al. (2011). 

2 Boldo 

(Vernonia 
condensata) 

Uso terapêutico:  Colagogo, colerético, 
tratamento sintomático de distúrbios 
gastrintestinais espásticos. 

Mecanismo de ação: alcalóides totais calcu-
lados como boldina. A boldina causa inibição 
da agregação plaquetária decorrente da não 
formação do tromboxano A2, tanto em 
modelos animais como em amostras de 
sangue humano. 
 
Interações medicamentosas: . Hipotensores, 
contraceptivos, anticoagulantes, anti-
inflamatórios, antiplaquetários.antiasmáticos. 
Metronidazol ou Dissulfiram.  

NICOLETTI et al. (2007); 
NICOLETTI et al. (2009); 

MAIA et al. (2011). 

3 Camomila 

(Matricaria 
recutita L.) 

 

Uso terapêutico:  Protetor hepático, 
antioxidante, estabilizante de membrana e 
promotor de regeneração celular. 

Interações medicamentosas : Reduz a 
atividade das enzimas do fígado CYP3A4 e 
UGT1A6/9 e poderá comprometer o 
metabolismo de outras drogas que possuam 
estas enzimas como substrato, além de 
diminuir a disponibilidade de insulina em 

NICOLETTI et al. (2007); 
NICOLETTI et al. (2009); 
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alguns diabéticos. 

 

4 Chuchu 

(Sechium edule) 

 

Uso terapêutico:  diurético, hipotensor, 
sedativo, antiinflamatório.  

Mecanismo de ação:  aumenta a excreção de 
potássio (induzindo a hipocalemia). 

Interações medicamentosas:  diuréticos, 
hipotensores, sedativos, calmante, anti-
histamínico.  

MAIA et al. (2011). 

5 Erva-cidreira 

(Lippia alba) 

 

Uso terapêutico: Carminativo, 
antiespasmódico e distúrbios do sono. 

Interações medicamentosas:  interage com 
depressores do sistema nervoso central e com 
hormônios tireoideano e com outros 
medicamentos contendo plantas medicinais, 
especialmente Kava-kava.   

NICOLETTI et al. (2007); 
NICOLETTI et al. (2009); 

6 Hortelã-pimenta 

(Mentha 
piperita) 

 

Uso terapêutico:  Carminativo, expectorante e 
para cólicas intestinais. 

Interações medicamentosas:  Estudos 
recentes em modelos animais relatam que a 
absorção de ferro pelas proteínas sanguíneas 
foi inibida quando chás de hortelã-pimenta 
foram administrados, o que pode exigir 
precaução na administração desta droga em 
pacientes anêmicos ou crianças. Sua 
administração por via oral poderá aumentar os 
níveis sanguíneos de drogas como a 
felodipino e sinvastatina. O óleo aumentou os 
níveis de ciclosporina no sangue, embora, os 
efeitos em humanos não sejam claros. 
Estudos em laboratório demonstram que o 
óleo de hortelã interfere no sistema enzimático 
hepático citocromo P450 e, como 
consequência, os níveis de outras drogas 
administradas, concomitantemente, poderão 
se elevar no sangue promovendo 
intensificação dos efeitos ou potencializando 
reações adversas sérias. A camomila, 
alcaçuz, equinácea, hipérico, entre outras, se 
utilizadas conjuntamente à hortelã, poderão 
ser afetadas. 

NICOLETTI et al. (2007); 
NICOLETTI et al. (2009); 

7 Maracujá 

(Passiflora 
incarnata) 

Uso terapêutico:  sedativo. 

Interações medicamentosas:  O maracujá 
possui em sua constituição frações 
alcaloídicas, derivados do indol, como 

NICOLETTI et al. (2007); 
NICOLETTI et al. (2009); 
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 harmana, harmina; e porções flavonoídicas, 
vitexina, isvitexina. Tais frações promovem 
ações depressoras inespecíficas do Sistema 
Nervoso Central contribuindo, assim, para a 
ação sedativa e tranqüilizante. Em 
consequência, pode interagir com hipnóticos e 
ansiolíticos, intensificando suas ações. 
Fundamentado em pesquisas com animais, o 
uso desta droga com álcool ou outras drogas 
sedativas-hipnóticas poderá aumentar a 
intensidade de sonolência de 
benzodiazepínicos como o lorazepam ou 
diazepam, barbitúricos como o fenobarbital, 
narcóticos como a codeína, alguns 
antidepressivos e álcool. O uso desta planta 
com drogas inibidoras da monoamino oxidase 
(isocarboxazida, fenelzina e tranilcipromina) 
poderá causar efeito aditivo. Teoricamente, 
poderá ocorrer sangramento se o maracujá for 
administrado, concomitantemente, com 
aspirina, varfarina ou heparina e, 
antiplaquetários como clopidogrel e, ainda, 
com drogas anti-inflamatórias não esteroidais 
como o ibuprofeno e o naproxeno. Estudos 
ainda propõem que o uso de passiflora com 
cafeína, guaraná ou efedra poderá causar o 
aumento da pressão arterial. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 As plantas são uma fonte importante de produtos naturais biologicamente 

ativos, muitos dos quais constituíram modelos para a síntese de um grande número 

de fármacos que estão no mercado. 

 Não tirando o mérito que a utilização de plantas medicinais é um recurso 

valioso nos processos de recuperação da saúde, tem-se que atentar para o fato que 

a prática requer atenção e orientações adequadas aos usuários de medicamentos 

para que o seu uso racional seja levado em consideração. 

 Os entrevistados em sua maioria, 240 (97,96%), acreditam que os 

profissionais de saúde deveriam ter conhecimentos de plantas medicinais e 

fitoterapia, e 238 (97,14%) consideram importante a implantação de um programa 

dessa natureza com a orientação adequada sobre o uso de plantas medicinais à 

população. Esse resultado confirma a confiança da população no tratamento com 

plantas medicinais, que, se usada da maneira correta, podem trazer benefício para a 
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cura de várias doenças. Assim, os profissionais possuem um papel importante na 

difusão do uso correto e racional de plantas medicinais. 

 A partir dos resultados desse trabalho, observa-se que a população possui 

um bom conhecimento sobre plantas medicinais e tóxicas, as quais estão de acordo 

com a literatura científica. No entanto, estudos de orientação em saúde devem ser 

desenvolvidos junto à população, para que se possa usufruir do benefício do 

tratamento de plantas medicinais de forma segura. 
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6. CONCLUSÕES 

 Os resultados demonstram que 65,72% das mulheres e 75% dos homens 

encontram-se na faixa etária dos idosos e são acometidos pelas patologias 

hipertensão arterial, diabetes ou ambas, essa parcela significativa encontra-se no 

processo e envelhecimento. Dele decorrem várias alterações no organismo humano 

que favorecem o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. No 

tratamento medicamentoso verificou-se que os fármacos mais utilizados para 

tratamento de diabetes e hipertensão foram losartana potássica, metformina e 

hidroclorotiazida. 

 A utilização de plantas medicinais é considerada um tratamento terapêutico 

alternativo por grande parte da população, inclusive nos acometidos por HAS e DM, 

seja por sua disponibilidade de acesso ou pela crença na segurança de seu uso 

repassado de geração a geração. Os resultados obtidos no trabalho quanto à 

principal indicação do uso popular utilizando a concordância de uso popular, o fator 

de consenso de informantes e o valor de uso das espécies de plantas medicinais 

coincide, em sua maioria, com as indicações científicas já comprovadas na literatura. 

Com estas informações é possível selecionar as plantas que são mais utilizadas 

para determinada patologia, bem como a sua importância dentro da amostra 

estudada.  

 Pela alta porcentagem de concordância que algumas espécies apresentaram, 

sugerem-se subsídios para estudos farmacológicos, fitoquímicos com comprovação 

de eficácia terapêutica dessas plantas e indicações de programas desta natureza 

dentro do SUS. Assim, as plantas medicinais poderão ser utilizadas pela população 

com segurança e de modo racional. 

 O tema apresentado é relevante, pois vem agregar estudos já existentes 

realizados em outras localidades no sentido de ressaltar os riscos no uso 

concomitante de fármacos e plantas medicinais. Entretanto, a maior parte dos 

entrevistados demonstrou aprovar o uso de plantas medicinais com prescrição de 

um profissional habilitado, indicando um mercado vindouro com relação à 

necessidade dos profissionais de saúde serem capacitados pelas instituições de 

ensino no fornecimento de suporte à utilização de plantas medicinais e fitoterápicos.

 Os resultados apresentados nesse estudo mostram a confiança da população 

em relação às plantas medicinais, mas para que a população possa usufruir dos 



75 

 

benefícios do tratamento com plantas medicinais é necessária a capacitação dos 

profissionais de saúde. De maneira geral, o conhecimento popular está de acordo 

com o conhecimento científico, mas fica o alerta para toda a população de que as 

plantas só devem ser usadas baseadas em critérios científicos, evitando-se assim o 

aparecimento de efeitos colaterais e reações adversas. 
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RESUMO  

  

 A presente pesquisa teve como objetivo avaliar o uso concomitante de plantas 

medicinais e fármacos hipoglicemiantes e anti-hipertensivos pelos usuários do 

Programa HIPERDIA em unidades básicas de saúde no município de Petrolina-PE. 

Um questionário semiestruturado abordando aspectos culturais, socioeconômicos, 

conhecimento popular sobre plantas medicinais e suas indicações foi aplicado na 

amostra da pesquisa, composta por 245 indivíduos que atenderam aos critérios 

estabelecidos. Para as plantas medicinais, utilizou-se o cálculo de porcentagem de 

concordância quanto aos usos principais (CUP), bem como a concordância corrigida 

quanto aos usos principais (CUPc) para cada espécie. Apenas 3 plantas(capim 

santo, erva cidreira e boldo) apresentaram o CUPc acima de 50%, e os fármacos 

mais utilizados para tratamento de diabetes e hipertensão foram losartana potássica, 

metformina e hidroclorotiazida. Em conclusão, a aceitação popular mostra uma boa 

eficácia das plantas medicinais para o tratamento de diabetes e hipertensão, e não 

foram detectadas interações medicamentosas potenciais entre plantas medicinais e 

medicamentos sintéticos. 

  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Plantas medicinais, Fitoterapia, Diabetes, Hipertensão, 

Interação medicamentosa. 
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USE OF MEDICINAL PLANTS BY USERS OF THE HIPERDIA PR OGRAMIN 

BASIC HEALTH UNITS IN THE MUNICIPALITY OF PETROLINA -PE 

 

ABSTRACT  

 

 This study aimed to evaluate the concomitant use of medicinal plants and 

hypoglycemic and antihypertensive agents by users of the HIPERDIA Program in 

basic health units in the city of Petrolina-PE. A semi-structured questionnaire 

addressing cultural, socioeconomic, folk knowledge of medicinal plants and their 

indications was applied in the survey sample, consisting of 245 individuals who met 

the inclusion criteria. For medicinal plants, was calculatedthe percentage of 

agreement regarding the main purposes (CUP) and the corrected agreement 

regarding the main purposes (CUPc) for each species. Only 3 plants (“capimsanto”, 

“ervacidreira” and “boldo”) presented CUPc above 50%, and the most frequently 

used drugs for the treatment of diabetes and hypertension were losartan potassium, 

metformin and hydrochlorothiazide. In conclusion, the popular acceptance shows a 

good efficacy of medicinal plants for the treatment of diabetes and hypertension, and 

no potential drug interactions between herbal and synthetic drugs were detected.  

 

KEY-WORDS:  Medicinal plants, Phytotherapy, Diabetes, Hypertension, Drug 

interaction. 
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USO DE PLANTAS MEDICINAIS POR USUÁRIOS DO PROGRAMA HIPERDIA 

EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PETROL INA-PE 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Considerado mundialmente em crescimento, o envelhecimento populacional 

significa um crescimento da população idosa em relação aos demais grupos de 

faixas etárias. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), existe no Brasil cerca de 21 milhões de pessoas com idade igual ou superior 

a 60 anos, o que representa aproximadamente 11% do total da população. 

Perspectivas da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que de 1950 a 

2025 a quantidade de idosos no país aumentará 15 vezes. Com isso, o Brasil 

ocupará o sexto lugar no total de idosos, alcançando, em 2025, aproximadamente 

32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade (BRASIL, 2006). O 

envelhecimento populacional pode aumentar a incidência de doenças como a 

hipertensão arterial e o diabetes mellitus. 

 No Brasil, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) afeta mais de 30 milhões de 

brasileiros (36% dos homens adultos e 30% das mulheres) e é o mais importante 

fator de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares (DCV), com 

destaque para o AVC e o infarto do miocárdio, as duas maiores causas isoladas de 

mortes no país. O diabetes mellitus (DM) está cada vez mais presente na população 

de todo o mundo, apresentando alta morbimortalidade, representando cerca de 9% 

da mortalidade mundial total, como também importante perda da qualidade de vida. 

O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de 

vida pouco saudáveis, como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os 

fatores responsáveis pela elevação da incidência e prevalência do diabetes em todo 

o mundo (BRASIL, 2006). 

 Diante dos problemas que a HAS e o DM passaram a representar para a 

população, o Ministério da Saúde traçou vários planos com o intuito de reduzir os 

óbitos e todas as complicações advindas de tais agravos. Em parceria com estados, 

municípios e diferentes entidades e sociedades científicas, através do Plano de 
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Reorganização da Atenção à HAS e ao DM, muitas ações foram desenvolvidas, e 

uma delas foi a criação de um programa com um sistema informatizado, o 

HIPERDIA. Este é um plano de reorganização da atenção à HAS e ao DM, que 

permite cadastrar e acompanhar os hipertensos e diabéticos em todas as unidades 

básicas de saúde do SUS, garantindo o recebimento dos medicamentos prescritos 

(CUNHA, 2009). 

 Além disso, é uma ferramenta útil que gera informações para os gestores de 

saúde e Ministério da Saúde a respeito do perfil epidemiológico da população, a fim 

de dispor de estratégias, visando à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, 

monitorar de forma contínua a qualidade clínica e o controle de seus agravos e 

fatores de risco na população assistida, além de tornar possível o controle social 

através de informações que permitem analisar acesso, cobertura e qualidade da 

atenção (BRASIL, 2007). 

 O uso das plantas medicinais como prática terapêutica permanece comum no 

Brasil. O comércio destas pode ser observado em feiras livres, mercados populares 

entre outros. Este constitui-se numa ferramenta interessante no desenvolvimento de 

medicamentos fitoterápicos. E ainda nossa grande diversidade nativa aponta a 

exploração sustentável como um fator favorável ao país (PINTO et al., 2013). 

 O uso de plantas pela população tem instigado o interesse de profissionais de 

saúde na medida em que se detectam as crenças sobre seu efeito e ocorre um 

aumento de sua indicação (OLIVEIRA; ARAÚJO; MOREIRA, 2002). Dentre as suas 

várias indicações, as plantas medicinais são usadas principalmente para o 

tratamento de doenças como diabetes e hipertensão arterial. 

 Um grande número de fitoterápicos e espécies vegetais tem sido empregado 

para tratar os sintomas do diabetes, mostrando-se uma alternativa frente ao alto 

custo dos fármacos sintéticos. No entanto, este uso, comumente, baseia-se apenas 

em dados empíricos, podendo ocasionar uma série de reações adversas e efeitos 

tóxicos. Neste sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem 

desempenhando um papel ativo, incentivando investigações sobre a segurança, 

eficácia e qualidade das drogas vegetais visando à normalização da fitoterapia nos 

serviços de saúde (MARQUES et al., 2013). 



97 

 

De acordo com o Departamento de Informática do SUS (DATASUS), o município de 

Petrolina-PE possui 4.287 diabéticos e 17.977 hipertensos. 

 O objetivo desse estudo foi avaliar o uso de plantas medicinais pela 

população usuária do Programa HIPERDIA no município de Petrolina, bem como 

verificar se o conhecimento popular está de acordo com o conhecimento científico, e 

avaliar possíveis interações medicamentosas que possam existir no tratamento das 

patologias HAS e DM com o uso de terapias alternativas à base de plantas 

medicinais. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Local do Estudo 

 A pesquisa foi realizada no município de Petrolina-PE, que se localiza na 

mesorregião do São Francisco, no semiárido de Pernambuco, extremo oeste do 

estado. Foi desenvolvida nas unidades de Atendimento Multiprofissional 

Especializado (AME). As AME selecionadas estão instaladas nos bairros Vila 

Eduardo, Henrique Leite, Dom Avelar, e Areia Branca. 

 

Amostra 

 A amostra da pesquisa foi composta por245 usuários cadastrados no 

programa HIPERDIA nas unidades básicas de saúde da família no município de 

Petrolina-PE.Os critérios de inclusão utilizados foram: acessibilidade, indivíduos 

adultos, de ambos os sexos, portadores de diabetes, hipertensão arterial, ou ambos, 

cadastrados no programa HIPERDIA das unidades básicas de saúde da família do 

município, que concordem em participar do estudo e não portarem déficit cognitivo e 

de linguagem. Foram excluídos os indivíduos que não se enquadram nos critérios 

supracitados. 
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Instrumento de Pesquisa 

 O instrumento de coleta utilizado foi um questionário semiestruturado 

abordando aspectos culturais, socioeconômicos e o uso de plantas medicinais pelos 

usuários do programa.Foram realizadas visitas às unidades de saúde, nas quais os 

profissionais foram orientados sobre as condições da pesquisa, os objetivos e a 

relevância do estudo. Foi realizado o rastreamento dos usuários portadores de 

diabetes e hipertensão arterial cadastrados no programa HIPERDIA daquelas UBS. 

Posteriormente, esses usuários foram visitados, e após os esclarecimentos, os que 

aceitaram participar da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) e foram submetidos à coleta de dados, através da aplicação do 

questionário. A coleta de dados foi realizada na residência do usuário de forma a 

não atrapalhar suas atividades diárias durante o período de fevereiro a maio de 

2014. 

 

Plano de descrição e análise dos dados 

 Os resultados foram analisados em conformidade com as referências 

bibliográficas sobre fitoterapia, diabetes mellitus e hipertensão. A tabulação 

eletrônica dos dados foi realizada em planilhas do Excel e os resultados foram 

expressos em porcentagem. 

 A concordância de uso popular (CUP) foi calculada usando as etapas 

adaptadas por Amorozo e Gély (1988): 

a) concordância de uso popular (CUP): CUP = Fid/Fe × 100, na qual Fid é a 

frequência de indicação de uma doença específica para a espécie, e Fe é a 

frequência de citação da espécie correspondente;  

b) fator de correção (FC): FC = Ni/Nsp, em que Ni é o número de informantes que 

citaram a espécie, e Nsp é o número de informantes que mencionaram a espécie 

mais citada; 

c) concordância de uso popular corrigida (CUPc): CUPc = CUP × FC. 
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Aspectos éticos da pesquisa 

 A realização da pesquisa foi efetuada atendendo às recomendações das 

diretrizes e normas de pesquisa em seres humanos, através da resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que inclui o conteúdo do termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE).O projeto foi submetido para aprovação no Comitê de Ética e 

Deontologia em Estudos e Pesquisa da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (CEDEP-UNIVASF), tendo parecer favorável em 07 de agosto de 2013, 

registrado sob o n° 0007/070813 CEDEP/UNIVASF. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A amostra da pesquisa foi composta por 245 indivíduos que atenderam aos 

critérios estabelecidos. Dos entrevistados, 177 era do sexo feminino, o que 

corresponde a 72% do universo da amostra e 68 do sexo masculino, representando 

28%. Quanto à distribuição de indivíduos por faixa etária, a idade mínima observada 

para o sexo feminino foi de 33 anos e a máxima de 94 anos. Para o sexo masculino, 

a idade mínima foi de 32 anos e a máxima de 89 anos. A distribuição dos indivíduos 

em relação ao sexo e faixa etária está apresentada nas Tabelas 1 e 2, abaixo. 

 

Tabela 1: Distribuição do sexo feminino por faixa etária. 

Faixa etária Frequência 
Absoluta (fi) 

Frequência Relativa % 
(fr) 

30 - 40 4 2,26 

41 - 50 21 11,86 

51 - 60 41 23,16 

61 - 70 45 25,42 

71 - 80 42 23,73 

81 - 90 23 13 

91 - 100 1 0,57 

Total 177 100% 
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Tabela 2: Distribuição do sexo masculino por faixa etária. 

Faixa etária Frequência 
Absoluta (fi) 

Frequência Relativa % 
(fr) 

30 - 40 4 5,88 

41 - 50 6 8,82 

51 - 60 7 10,29 

61 - 70 22 32,35 

71 - 80 25 36,77 

81 - 90 4 5,88 

91 - 100 0 0 

Total 68 100% 
 

 

 Na distribuição por estado civil, no sexo feminino temos: 86 casadas 

(48,59%), 54 viúvas (30,51%), 27 solteiras (15,25%), 10 divorciadas (5,65%). No 

sexo masculino observa-se: 53 casados (77,94%), 6 solteiros (8,81%), 5 viúvos 

(7,35%), 3 divorciados (4,41%), 1 outros ou não responderam (1,47%). 

 Em relação ao grau de escolaridade dos entrevistados, no sexo feminino 

temos: 112 cursaram o ensino fundamental I (63,68 %), 24 o fundamental II (13,56 

%), 20 o ensino médio (11,29%), 21 o ensino superior (11,87%). No sexo masculino, 

cursaram o ensino fundamental I (67,65%), 12 o ensino fundamental II (17,65%), 7 

ensino médio (10,29%), 3 ensino superior (4,41%). 

 As patologias que acometem a população estudada têm uma maior 

prevalência em ambos os sexos para HAS (46,12% no sexo feminino e 19,18% no 

sexo masculino), com sua consequente associação com o DM que ocupa a segunda 

posição (19,59% no sexo feminino e 6,94% no sexo masculino). A porcentagem de 

indivíduos diabéticos foi de 6,53% e 1,63% nos sexos feminino e masculino, 

respectivamente.A HAS mostrou-se mais prevalente no sexo feminino neste estudo, 

corroborando outros estudos encontrados na literatura. Alguns autores associam 

esse aumento de HAS no sexo feminino à mudança de papel da mulher na 

sociedade nos últimos anos. O fato de ter uma profissão e ainda ser a responsável 

pela família e pelas tarefas domésticas favorece o estresse, fator predominante na 

HAS (IUPPEN et al., 2011). 
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 No tocante ao grau de escolaridade, temos a prevalência da baixa 

escolaridade em ambos os sexos, o que pode sugerir o uso empírico de terapias 

alternativas no tratamento às patologias. A baixa escolaridade está associada ao 

nível socioeconômico mais baixo, sendo assim, nesta classe da sociedade, observa-

se uma maior prevalência de hipertensão arterial e de fatores de risco para elevação 

da pressão arterial, além de maior risco de lesão em órgãos-alvo e eventos 

cardiovasculares, devido à condição de menor acesso aos cuidados de saúde e 

pouco esclarecimento sobre autocuidado (DANTAS, 2011). 

 Em relação ao uso de medicamentos, os fármacos mais utilizados foram a 

losartana potássica, um fármaco anti-hipertensivo, seguido da metformina, usada 

para o tratamento do diabetes, e hidroclorotiazida, um diurético, utilizado no 

tratamento da hipertensão. 

 A prevalência de utilização de plantas medicinais foi muito elevada nas 

mulheres, 147 mulheres (83,05%) e 49 homens (72,06%) relataram o uso de plantas 

medicinais como alternativa no tratamento das patologias. Somente 30 mulheres 

(16,95%)e 19 homens(27,94%) relataram o não uso.Em estudo semelhante, como o 

de Veiga-Júnior (2008), a prevalência de utilização de plantas medicinais também foi 

muito elevada, alcançando 97,7% do total de entrevistados. 

 Quando questionados sobre as situações de adoecimento, qual seria a opção 

de tratamento utilizada, 193 (68,98%) responderam que procuravam sempre o posto 

de saúde ou hospital, 44 (17,96%) utilizam remédio caseiro e 8 (13,06%) fazem 

automedicação. 

 O uso de plantas medicinais pela amostra correspondeu a 196 (80%) dos 

entrevistados, o não uso a 85 (20%). Dos entrevistados, 160 (65,31%) cultivam 

plantas medicinais, enquanto 85 (34,69%) não o fazem. Ao serem questionados 

sobre o reconhecimento das plantas medicinais que utilizam, 238 (97,14%) 

afirmaram reconhecê-las e apenas 7 (2,38%) não as reconhecem, necessitando do 

auxílio de algum familiar ou conhecido para sua utilização. Uma porcentagem 

significativa da amostra, 188 pessoas (76,73%)relatou ter adquirido o conhecimento 

sobre a utilização de plantas medicinais com pais e avós e 57 (23,27%) adquiriram 

por outros meios como jornais, televisão, livros, internet, rádio entre outros. 
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 O conhecimento é transmitido em diversas situações, o que faz com que a 

transmissão entre gerações requeira contato intenso entre os membros mais velhos 

e os mais novos, geralmente o modo oral é o mais utilizado, podendo, o 

conhecimento teórico-prático ser adquirido simultaneamente. O conhecimento de 

plantas medicinais, tradicionalmente, mantém sua difusão pela tradição oral pela 

validação dos principais usos das espécies serem recente na ciência. Na pesquisa 

podemos perceber a permanência da transmissão desse conhecimento com 76,73% 

vindos dos pais e avós, bem como a alta porcentagem de 97,14% de entrevistados 

que afirmam reconhecer as plantas que utilizam reforçando a aprendizagem teórico 

prática, o que ratifica Di Stasi (1996) em seu guia de estudo interdisciplinar de 

plantas medicinais (DI STASI, 1996). 

 Quanto às plantas utilizadas pelos entrevistados no tratamento da HAS e DM, 

estas foram listadas de acordo com a quantidade de citações. As principais 

indicações para utilização das plantas medicinais foram: hipertensão (24,07%), 

diabetes (12,96%), calmante (12,96%), colesterol (7,4%), gripe (7,4%), má digestão 

(7,4%), inflamação (5,5%), fígado (5,5%), gastrite (3,7%) e com 2,2% as demais 

(cicatrizante, anemia, depressão, infecção, enjoo e câncer). 

 Para verificar a importância das plantas utilizadas quanto ao número de 

informantes que a mencionaram e a concordância dos usos citados, utilizou-se o 

cálculo de porcentagem de concordância quanto aos usos principais (CUP) para 

cada planta. 

 Para o CUP, utilizamos o número de informantes que citaram o uso principal 

vezes 100, dividido pelo número de informantes que citaram a planta. A utilização de 

um fator de correção (FC) foi necessária, considerando as diferenças no número de 

informantes que citaram usos para cada planta. O FC é igual ao número de 

informantes que citaram usos para a planta, dividido pelo número de informantes 

que citaram a planta principal, ou seja, determinada pelo maior número de usos 

referidos. Portanto, para calcular a porcentagem de concordância corrigida quanto 

aos usos principais para cada uma das plantas (CUPc) é utilizada a multiplicação de 

CUP e FC (VENDRUSCOLO; MENTZ, 2006). 

 As plantas com maior porcentagem de concordância corrigida quanto aos 

usos principais para cada uma delas (CUPc) estão representadas na Tabela 3. 
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 Várias plantas apresentaram alta concordância do uso popular (CUP), 

entretanto, os valores decaíram ao utilizar o FC que o compara com a planta mais 

citada, o que implica sugerir que o conhecimento é restrito a uma pequena parcela 

da população.  

 Quanto maior o valor da porcentagem de CUPc, maior é o número de 

informantes que citou o uso principal para a planta. No estudo, apenas três plantas 

apresentaram o CUPc acima de 50%, capim santo (Cymbopogoncitratus, 100%), 

erva cidreira (Lippia alba,93,48%) e boldo (Plecthranthus sp.,78,26%).  

 Essa aceitação da população determina uma maior segurança na possível 

eficácia do uso mencionado e conhecido e utilizado por muitos informantes.As 

plantas com CUPc maior que 50% apresentam considerável consenso de uso 

popular. Isto implica na possível indicação de potencial medicinal, funcionando como 

uma pré-triagem de plantas para estudos etnofarmacológicos. 
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Tabela 3: Plantas com valores percentuais de concordância corrigida quanto aos usos principais 
(CUPc), em ordem decrescente, encontradas no levantamento realizado com os usuários 

cadastrados no Programa HIPERDIA em UBS no município de Petrolina-PE. 

Nome Popular Uso Popular Fid  Fe CUP (%) Ni Nsp FC CUPc(%) 

Capim santo Hipertensão, calmante 46 46 100 46 46 1,00 100 

Erva cidreira Calmante, hipertensão 43 43 100 43 46 0,93 93,48 

Boldo Fígado, má digestão 36 36 100 36 46 0,78 78,26 

Macela Fígado, diabetes 16 20 80 20 46 0,43 34,78 
Umburana de 

cheiro 
Má digestão 16 16 100 16 46 0,35 34,78 

Cana do brejo Hipertensão 16 16 100 16 46 0,35 34,78 

Pata de vaca Diabetes 15 15 100 15 46 0,33 32,61 

Hortelã Gripe, calmante, enjoo 14 14 100 14 46 0,30 30,43 

Camomila Hipertensão, calmante 14 22 63,64 22 46 0,48 30,43 

Laranja Hipertensão, calmante 13 15 86,67 15 46 0,33 28,26 

Chuchu Hipertensão 10 10 100 10 46 0,22 21,74 

Colônia Hipertensão 7 7 100 7 46 0,15 15,22 

Quiabo Diabetes 6 6 100 6 46 0,13 13,04 

Mastruz Inflamação 5 5 100 5 46 0,11 10,87 

Pau ferro Diabetes, anemia 5 6 83,33 6 46 0,13 10,87 

Água de alevante Hipertensão 5 5 100 5 46 0,11 10,87 

Limão Hipertensão, gripe 4 10 40 10 46 0,22 8,70 

Romã Inflamação, gripe 4 4 100 4 46 0,09 8,70 

Maracujá Hipertensão 4 9 44,44 9 46 0,20 8,70 

Alumã Fígado 4 4 100 4 46 0,09 8,70 

Noni Câncer 4 4 100 4 46 0,09 8,70 

Quebra faca Inflamação, diabetes 3 5 60 5 46 0,11 6,52 

Alecrim Gripe, depressão 3 5 60 5 46 0,11 6,52 

Insulina Diabetes 3 3 100 3 46 0,07 6,52 

Endro Calmante, hipertensão 2 5 40 5 46 0,11 4,35 

Azeitona Colesterol, hipertensão 2 2 100 2 46 0,04 4,35 

Alho Colesterol 2 2 100 2 46 0,04 4,35 

Erva doce Hipertensão, calmante 2 24 8,33 24 46 0,52 4,35 

Babosa Cicatrizante, infecções 2 6 33,33 6 46 0,13 4,35 

Berinjela Hipertensão, colesterol 1 4 25 4 46 0,09 2,17 

Carqueja Diabetes 1 1 100 1 46 0,02 2,17 

Ameixa Colesterol, gastrite 1 2 50 2 46 0,04 2,17 

 

 Para utilização de plantas medicinais como medicamentos, elas devem ser 

previamente validadas, isto é, ter sua ação comprovada e sua toxicidade potencial 

avaliada na espécie humana, como qualquer outro medicamento, promovendo assim 

seu uso racional. Assim como os medicamentos as plantas medicinais não são 

isentas de riscos, se delas podemos obter uma gama de substâncias 
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medicamentosas, também é possível a identificação e obtenção de substâncias 

tóxicas, como a digoxina, morfina, pilocarpina, atropina, dentre outras (DI STASI, 

1996). 

 Atualmente estudos afirmam a interferência das plantas medicinais, segundo 

Laniniet al. (2009), quando usadas sem posologia correta, ou concomitantemente a 

outras plantas e medicamentos sintéticos. O autor exemplifica relatando o uso do 

hipérico (Hypericumperforatum) em pacientes tratados com teofilina e digoxina. 

Nesta associação, os fármacos têm sua concentração reduzida no organismo, 

fazendo com que os pacientes não respondam positivamente ao tratamento. 

 A população precisa ser esclarecida deste fato, pois várias interações 

medicamentosas podem ocorrer associadas ao uso de produtos de origem vegetal 

com fármacos, implicando no comprometimento da recuperação da saúde 

(NICOLETTI et al., 2009). 

 A interação medicamentosa é caracterizada como um evento clínico no qual 

os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, fitoterápico, 

alimento, bebida ou algum agente químico ambiental. As interações que determinam 

redução do efeito ou resultado contrário ao que é esperado são denominadas 

indesejáveis (TAVARES et al., 2012). 

 Os entrevistados em sua maioria, 240 (97,96%), acreditam que os 

profissionais de saúde deveriam ter conhecimentos de plantas medicinais e 

fitoterapia, e 238 (97,14%) consideram importante a implantação de um programa 

dessa natureza com a orientação adequada sobre o uso de plantas medicinais à 

população. Esse resultado confirma a confiança da população no tratamento com 

plantas medicinais, que, se usadas da maneira correta, podem trazer benefícios 

para a cura de várias doenças. Assim, os profissionais possuem um papel 

importante na difusão do uso correto e racional de plantas medicinais. 

 

 

 

4. CONCLUSÃO 
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 Os resultados apresentados nesse estudo mostram a confiança da população 

em relação às plantas medicinais, mas para que a população possa usufruir dos 

benefícios do tratamento com plantas medicinais é necessário a capacitação dos 

profissionais de saúde. De maneira geral, o conhecimento popular está de acordo 

com o conhecimento científico, mas fica o alerta para toda a população de que as 

plantas só devem ser usadas baseadas em critérios científicos, evitando-se assim o 

aparecimento de efeitos colaterais e reações adversas. 
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ANEXO A - Termo de Sigilo e Confidencialidade 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida por uma aluna do Programa de Pós - 
Graduação em Ciências da Saúde e Biológicas da UNIVASF e tem como objetivo 
relacionar os principais aspectos relativos ao uso de plantas medicinais pela 
população de usuários portadores de diabetes mellitus e hipertensão arterial 
cadastrados no sistema HIPERDIA em unidades básicas de saúde do município de 
Petrolina-PE. Os resultados deste trabalho, baseados em suas respostas, serão 
posteriormente apresentados em congressos e publicados em revistas da área de 
saúde. Deste modo, se você estiver de acordo com os termos dessa pesquisa, 
solicitamos que responda o questionário abaixo (não é necessário colocar seu 
nome). Agradecemos sua colaboração. 

 

Sexo: (   ) Masculino     (   ) Feminino 

Idade: ____ 

Estado civil: (   ) Solteiro (a)     (   ) Casado (a)     (   ) Viúvo (a)     (   ) 
Separado/divorciado     (   ) Outros 

Naturalidade: 

Escolaridade: 

Religião: 

Patologia: (   ) Hipertensão  (    ) Diabetes  (    ) Hipertensão e Diabetes 

Medicação que utiliza: _________________________________________ 

Alimentação, faz dieta? (    ) sim   (    ) não 

Realiza atividade física? (    ) sim  (    ) não 

 

1. Quando você adoece, você costuma procurar: 

(   ) Posto de saúde     (   ) Raizeiro     (   ) Benzedeiro     (   ) Usa remédio caseiro     
(   ) Automedicação 

2. Você faz uso de plantas medicinais? (   ) Sim     (   ) Não 

3. Tem plantas medicinais em casa? (   ) Sim     (   ) Não 

4. Você tem conhecimento sobre fitoterapia e medicamentos fitoterápicos?  (   ) Sim     
(   ) Não 
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5. Como adquiriu conhecimento sobre plantas medicinais? 

(   ) Pais     (   ) Avós     (   ) Jornais     (   ) Pastorais da igreja     (   ) Televisão     (   ) 
Internet     (   ) Médico 

(   ) Enfermeiro     (   ) Agentes de saúde     (   ) Farmacêutico     (   ) Rádio     (   ) 
Livros (   ) Outros: 

6. Você consegue reconhecer as plantas que você utiliza? (   ) Sim     (   ) Não 

7. Conhece alguma planta venenosa ou tóxica? (   ) Sim     (   ) Não 

Quais? 

8. Alguém em sua casa passou mal usando chás ou outros remédios caseiros? (   ) 
Sim       (   ) Não 

9. O que sentiu? 

(   ) vômito     (   ) diarréia     (   ) dor de cabeça     (   ) coceira     (   ) desmaio     (   ) 
tontura                (   ) náusea (   ) vermelhidão na pele        (   ) Outros: 

10.  Você acha que os profissionais de saúde deveriam ter conhecimento sobre 
plantas medicinais e fitoterapia? 

(   ) Sim     (   ) Não 

11. Caso haja orientação adequada sobre o uso de plantas medicinais em sua 
unidade de saúde, você acha importante a implantação de um programa dessa 
natureza? (   ) Sim     (   ) Não 

12.  Já usou ou comprou medicamentos fitoterápicos?          (   ) Sim     (   ) Não 

13. Durante quanto tempo usou a medicação? 

(   ) 01 dia     (   ) 02 dias     (   ) 03 a 05 dias     (   ) mais de 05 dias- 
Quantos:_____________ 

14. O medicamento era para uso: 

(   ) Próprio     (   ) Outro membro da família     (   ) Ambos     (   ) Outra pessoa 

15. Assinale as principais indicações: 

(   ) dor e inflamação                      (   ) calmante                                 (   ) tosse 

(   ) asma                                          (   ) bronquite                                 (   ) 
gripes/resfriados 

(   ) doenças parasitárias                (   ) descongestionantes nasais      (   ) alergia 



114 

 

(   ) infecção urinária                       (   ) úlcera e gastrite                       (   ) hipertensão 

(   ) dor de cabeça                       (   ) febre                                      (   ) doenças 
ginecológicas 

(   ) micoses                                   (   ) anemia                                   (   ) cicatrizante 

(   ) circulação                                 (   ) reumatismo                            (   ) dor de dente 

(   ) sinusite                                     (   ) rinite                                      (   ) diabetes                        

(   ) Outros- Quais:______________________________________________ 

16. Preencher o quadro abaixo: 

 

Nome da 
planta 

Indicação Parte usada Preparação Forma de uso  

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

ANEXO C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecid o  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa:  Avaliação do uso de plantas medicinais por usuários  
cadastrados no programa HIPERDIA em unidades básica s de saúde no 
município de Petrolina – PE. 

Pesquisadora: Roxana Braga de Andrade 

Orientador: Dr. Jackson Roberto Guedes da Silva Alm eida 

1 - Natureza da Pesquisa : O estudo de que o (a) Sr. (a) está prestes a participar é 

sobre o conhecimento que você tem e o uso que você faz das plantas de sua região 

para o tratamento de doenças e não visa nenhum benefício econômico para os 

pesquisadores ou qualquer outra pessoa ou instituição.  

2 - Participantes da Pesquisa:  Os participantes da pesquisa serão usuários 

cadastrados no Programa HIPERDIA em unidades de saúde da família no município 

de Petrolina-PE. Será realizada pela estudante do Curso de Pós Graduação em 

Ciências da Saúde e Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

– UNIVASF, campus Petrolina: Roxana Braga de Andrade sendo orientada pelo 

Prof. Dr. Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida.  

3 – Envolvimento na Pesquisa:  Ao participar deste estudo o (a) Sr. (a) permitirá 

que a pesquisadora relacione as informações do uso popular de plantas medicinais 

com informações da literatura científica com o intuito de identificar possíveis 

interações medicamentosas da utilização concomitante de plantas medicinais com 

fármacos nos portadores de hipertensão e/ou diabetes. O (A) Sr. (a) tem liberdade 

de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer 

fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o (a) Sr. (a). Sempre que quiser 

poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone da 

pesquisadora do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em 

Pesquisa.  

4- Sobre as Entrevistas:  A pesquisa emprega a aplicação de um questionário com 

questões relativas ao uso de plantas medicinais sendo prestados os devidos 

esclarecimentos antes, durante e após sua aplicação, sem riscos de causar 

prejuízos e/ou desconfortos aos participantes.  
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5- Riscos e Desconfortos:   Quanto aos riscos e desconfortos, a metodologia 

utilizada para esta coleta de dados, até a presente fase e diante dos procedimentos 

utilizados, nos mostra que o que pode vir a ocorrer, durante ou após o trabalho, é a 

possibilidade de surgir algum desconforto tais como: de origem psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural ou espiritual. Caso você venha a sentir algo dentro desses 

padrões, comunicar imediatamente ao pesquisador para que sejam tomadas as 

devidas providências. A participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e 

éticas (especificar aqui possíveis riscos e desconfortos gerados durante a pesquisa). 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua 

dignidade. 

6 – Confidencialidade:  todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente a pesquisadora e seu orientador terão 

conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao 

publicar os resultados dessa pesquisa. 

7 – Benefícios:  Ao participar desta pesquisa o (a) Sr (a) não terá nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre 

um melhor entendimento da população sobre a utilização das plantas medicinais no 

tratamento de doenças, onde os pesquisadores se comprometem a divulgar os 

resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme 

previsto no item anterior.  

8 – Pagamento:  O(A) 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:  

Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a 

execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  
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Consentimento Livre e Esclarecido 
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa 

___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

___________________________________  

Assinatura do Orientador  
 

Pesquisadora: Roxana Braga de Andrade – 087-8813-62 92 
Orientador: Dr. Jackson Roberto Guedes da Silva Ale meida – 087-2101-6862 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Profess or Alexandre H. Reis 
Vice-Coordenadora: Márcia Bento Moreira Telefone do  Comitê: 87 21016896 
E-mail cedep@univasf.edu.br   
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ANEXO D - Carta de Anuência. 
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ANEXO E - Termo de Concessão. 
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ANEXO F - Folha de rosto para pesquisa envolvendo s eres humanos 
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ANEXO G - Aprovação do Comitê de Ética e Deontologi a em Estudos e 

Pesquisas - CEDEP/UNIVASF 

 


