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RESUMO 
 
A utilização de plantas medicinais (PM) e fitoterápicos (FT) de forma terapêutica é um 
comportamento popular que sempre esteve presente na humanidade. Mesmo com o 
avanço tecnológico e científico da medicina convencional, a utilização de PM ainda se 
mostra indispensável quando se trata de acolhimento na atenção básica. Dentre as 
possibilidades de uso, as PM e os FT tornaram-se alternativas relevantes para o 
tratamento de agravos de saúde, entre eles, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 
Diabetes Mellitus (DM), patologias consideradas problemas de saúde pública no 
Brasil. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar o conhecimento e uso prático de PM 
e FT pelos profissionais de saúde que atuem no acompanhamento e tratamento de 
portadores de HAS e DM nas Unidades de Saúde da Família (USF) de um município 
do recôncavo baiano. Trata-se de um estudo exploratório, de caráter quali-
quantitativo, foi utilizado para coleta de dados um roteiro de entrevista semiestruturado 
abordando o conhecimento e prática de profissionais de saúde sobre PM e FT. Os 
dados coletados foram analisados a partir da compilação das respostas dos 
profissionais por frequência percentual, bem como estudos de caráter semelhante. 
Nos resultados encontrados nota-se que os profissionais demonstraram pouco 
conhecimento em relação a PM e FT, o mesmo ocorre com o uso prático destes 
produtos, isso pode ser justificado pelo senso popular ser o principal meio de 
conhecimento, não havendo nenhum contato com o tema proposto durante a 
graduação, nem especializações na área. Ainda, foi possível identificar que o tempo 
de formação está diretamente relacionado ao conhecimento e ao hábito de 
prescrições reduzidos destes profissionais. Dessa forma, se faz necessário o incentivo 
a pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novas tecnologias de utilização 
terapêutica, bem como inclusão dessa abordagem na formação dos profissionais de 
saúde. Garantindo o uso racional destes produtos, a eficácia e qualidade, bem como 
contribuindo para a integralidade da atenção à saúde e redução de custos com 
agravos de saúde.  
 
Palavras-chave: Diabetes. Fitoterápicos. Hipertensão. Plantas medicinais. SUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 
The use of medicinal plants (MP) and phytotherapy (PT) in a therapeutic way is a 
popular behavior that has always been present in humanity. Even with the 
technological and technical advancement of conventional medicine, the use of PM is 
still indispensable when it comes to a host in basic care. Among the possibilities of 
use, such as MP and PT have become more relevant for the treatment of health 
problems, among them, Systemic Arterial Hypertension (SAH) and Diabetes Mellitus 
(DM), with respiratory and severe pathologies. The same was studied and carried out 
in a practical and systematic way by the children and adolescents in the Family Health 
Units (FHU) of a municipality in the Bahian recôncavo. It is an exploratory, qualitative-
quantitative study that was used to collect data from a semi-structured interview, with 
emphasis on the knowledge and practice of health professionals about MP and PT. 
The data have been set forth to the content of the constitution of the respondents of 
the percentage society, as well as studies. The professionals have demonstrated a 
little more knowledge about MP and PT, as with practical knowledge, they can not 
focus on the subject or the subject during a course, nor specializations in the area. 
Also, it was possible to identify the rhythm of knowledge worldwide and the habit of 
reducing prescription of professionals. Keywords for the development of new youtube 
voltages to the development of new youtone therapy, such as voltage to the 
development of new technologies of professionals. Guaranteeing the rational use of 
products, quality and quality, as well as the contribution to the integrality of health and 
reduction of the cost with health problems. 
 
Keywords: Diabetes. Phytotherapics. Hypertension. Medicinal plants. SUS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização de plantas medicinais (PM) de forma terapêutica é um 

comportamento popular que sempre esteve presente na humanidade. Mesmo com o 

avanço tecnológico e científico da medicina convencional, a utilização dessas plantas 

para fins terapêuticos ainda se mostra indispensável quando se trata de acolhimento 

a atenção básica, reafirmando que 80% da população mundial utiliza desta prática 

(BRASIL, 2006).  

“Desde a Declaração de Alma-Ata, em 1978, a OMS tem destacado a 

necessidade de se valorizar a utilização de PM no âmbito terapêutico” (BRASIL, 2006, 

p.19). Devido à grande biodiversidade vegetal e conhecimento multicultural, o Brasil é 

alvo de pesquisas de interesses relacionados a exploração dos conhecimentos 

populares, bem como, as comprovações científicas sobre PM e seus efeitos sobre a 

saúde humana (BRASIL, 2006).  

Desta forma, houve a necessidade de desenvolver políticas que 

regulamentassem estas práticas tão antigas, assim como, estimular pesquisas 

científicas que comprovem a eficácia destas. Para isto, foi elaborada a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) sobre plantas 

medicinais e fitoterápicos (BRASIL, 2006) e  a Política Nacional de Plantas Medicinais 

e Fitoterápicos (PNPMF), com o intuito de legitimar práticas já exercidas pela 

população e sua devida inclusão ao Sistema Único de Saúde (SUS), e garantir acesso 

seguro e uso racional de PM e fitoterápicos (FT) pela população, respectivamente 

(BRASIL, 2006). 

Em conjunto, estas políticas são os pilares para a inclusão e regulamentação 

de PM e FT no SUS, bem como, trouxeram novas possibilidades de tratamento a 

população, valorização da medicina preventiva, redução de custos com saúde no país 

e também uma possível alternativa de redução da falta de medicamentos que já é 

realidade nas farmácias básicas do SUS (BRUNING et al., 2012; TOMAZZONI, 2004). 

De acordo com Vasconcelos, Alcoforado e Lima (2010) outro fator determinante para 

a continuidade da utilização de PM e FT é o custo elevado de medicamentos 

alopáticos, o que torna mais acessível a utilização destes, principalmente quando se 

trata de grupo de indivíduos com maior vulnerabilidade social e econômica. 

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a partir da RDC nº 26 de 2014, PM são 

definidas como espécies vegetais que sejam utilizadas para fins terapêuticos, já os FT 
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são produtos com fins profiláticos, curativos e paliativos, que tenham origem de 

matéria-prima vegetal ativa (BRASIL, 2014). Além dos benefícios citados acima, o uso 

destes produtos, tornou-se uma alternativa relevante para o tratamento de agravos de 

saúde, entre eles, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM). 

Estas são considerados problemas de saúde pública no Brasil e responsáveis por 

sérias consequências à população, entendendo assim, a importância da ação 

preventiva e, quando já instaladas, a necessidade de reduzir agravos e possíveis 

condições de riscos cardiovasculares (FERNANDEZ; POLLARO; GONÇALVES, 

2016). 

Levando em conta alguns fatores causais relacionados com a HAS, a 

abordagem terapêutica compreende além da terapia medicamentosa, a terapia não 

medicamentosa, que envolve atividade física e um regime dietético hipossódico e 

hipolipídico, e a terapia fitoterápica, que  compreende os diferentes mecanismos de 

ação, nos quais atuarão os seguintes agentes vegetais: anti-hipertensivos, diuréticos, 

hipolipemiantes, redutores da viscosidade e sedativos (ALONSO, 2008). 

Alves e Santos (2010) diz que as propriedades anti-hipertensivas das plantas 

se baseiam em metabólitos secundários, promovendo a diminuição da pressão arterial 

por diversos mecanismos. Dentre as plantas mais citadas tanto do conhecimento 

popular quanto por comprovações cientificas no tratamento adjuvante da HAS, 

segundo estudos realizados por Fariais et al. (2016), Teixeira (2011), Oliveira e Araújo 

(2007) e Nogueira Junior (2014), foram: alho, colônia, carqueja, cavalinha, pata de 

vaca, alcachofra, chuchu, cebola, oliveira, capim limão e sete sangrias. 

Já sobre o uso das PM e FT utilizados ao tratamento da DM, Vieira (2017) diz 

que antes mesmo do surgimento da insulina sintética, plantas e seus componentes 

eram utilizados para o controle da DM e ainda hoje, o uso dessas medidas alternativas 

são bastante utilizadas no mundo inteiro. Dentre as mais citadas no conhecimento 

popular e já citadas na literatura quanto a seus efeitos terapêuticos estão: o jambolão, 

alcachofra, cavalinha, insulina vegetal, quiabo, carqueja, pata-de-vaca e melão 

amargo (FEIJÓ, 2012). 

No entanto, toda planta ou compostos da mesma, utilizadas de forma 

terapêutica podem causar reações adversas como toxicidade e interações 

medicamentosas, tornando relevante o uso racional e comprovações científicas. E 

quando se trata de doenças crônicas que são mais comuns na população, a 

preocupação aumenta (OLIVEIRA et al., 2013; SILVEIRA; BANDEIRA; ARRAIS, 
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2008). Devido a isso, torna-se fundamental que a prescrição destes sejam feitas por 

profissionais habilitados. 

No Brasil a prescrição de medicamentos fitoterápicos é atribuição de 

profissionais legalmente habilitados, o médico é o profissional habilitado para o 

diagnóstico e prescrição de medicamentos na medicina humana, os médicos 

veterinários na medicina veterinária e os cirurgiões dentistas para uso odontológico, 

porém enfermeiros, farmacêuticos e nutricionistas podem realizar prescrição e/ou 

indicação de medicamento de acordo com a legislação vigente e se estiverem inscritos 

nos respectivos Conselhos Profissionais (MACEDO, 2016) 

Diante desses contextos, fica evidente que a elaboração desse trabalho 

possibilita novas discussões sobre as questões de inclusão do programa e 

capacitação de profissionais sobre conhecimentos da medicina alternativa e 

complementar na atenção básica de saúde. Bem como, abre uma nova perspectiva 

para capacitação de profissionais envolvidos na atenção básica, estímulo para uma 

nova área de atuação dos nutricionistas e estudantes de nutrição, e um novo nicho de 

educação nutricional e alimentar. Dessa forma, o problema investigado nesse estudo 

foi: O conhecimento e prática sobre plantas medicinais e fitoterápicos por profissionais 

de saúde do serviço de atenção básica é suficiente para prática racional no SUS?  

Isto posto, o objetivo do estudo foi analisar o conhecimento e uso prático de PM e 

FT pelos profissionais de saúde que atuem no acompanhamento e tratamento de 

portadores de HAS e DM em Unidades de Saúde da Família (USF), assim como, seus 

objetivos específicos: verificar o conhecimento da equipe multidisciplinar sobre FT e 

PM no tratamento de HAS/DM; identificar e caracterizar a prescrição de PM e FT por 

profissionais de USF; Identificar a relevância do tratamento segundo a perspectiva dos 

profissionais; identificar a relação de tempo de graduação dos profissionais e o 

conhecimento e prática sobre PM e FT. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 

 

A criação do SUS instituído por meio da Constituição Federal Brasileira 

de 1988, e regulamentado pela Lei nº 8.080 de 1990, foi um passo de grande 

importância no país, onde possibilitou o acesso a saúde por todos os cidadãos, em 

toda a esfera nacional e tem como principais diretrizes: a universalidade que visa 

garantir o acesso a saúde para todos, independentemente de fatores sociais e 

pessoais; a equidade que propõe o direito de forma igualitária aos serviços de saúde; 

e a integralidade que assiste o indivíduo como um todo, respeitando suas 

particularidades individuais (BRASIL, 1990).  

 Para isto, as redes de atenção à saúde (RAS) são responsáveis pela 

articulação dos serviços de saúde em cada território, possibilitando a organização 

adequada e suficiente para as necessidades de cada grupo de população. Assim, a 

atenção básica de saúde é a principal porta de entrada para o acolhimento da 

população aos serviços de saúde, a qual é composta por uma equipe multiprofissional 

caracterizada por ações de saúde que visam a prevenção de agravos de saúde, bem 

como o tratamento e acompanhamento de indivíduos e coletividades (BRASIL, 2012).  

Para realização das ações em atenção básica nos municípios, estão dispostas 

as Unidades de Saúde da Família, compostas por um grupo multiprofissional, 

constituído no mínimo por médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e 

agente comunitário de saúde (ACS), o agente de combate a endemias (ACE), 

profissionais de saúde bucal, cirurgiões-dentistas, bem como auxiliar ou técnico em 

saúde bucal pode fazer parte da equipe, isto de acordo com a realidade de cada 

município (BRASIL, 2017). 

A partir dessa perspectiva, foi criado o Sistema de Cadastramento e 

Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA), inserido no Plano de 

Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e ao Diabetes Mellitus, 

aprovado pelo MS a partir da Portaria nº 371, de 04 de março de 2002 onde visa o 

acompanhamento dos usuários portadores de HAS e DM na atenção básica de saúde 

(BRASIL, 2002). O sistema possibilita o cadastramento e gera as informações para os 

profissionais e gestores das Secretarias Municipais, Estaduais e Ministério da Saúde, 
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tornando estas informações subsídios para intervenções de prevenção e tratamento 

de agravos de saúde para todos os usuários cadastrados (BRASIL, 2002).  

Contudo, além das medidas tradicionais de tratamento, a utilização das 

alternativas complementares na atenção básica está diretamente relacionada a 

integralidade nesse contexto, que além de garantir medidas relevantes e menos 

custosas, valoriza a cultura e tradição de todo um povo (TESSER; LUZ, 2008; 

CEOLIN, 2009). 

 

2.2 HISTÓRICO DE INCLUSÃO DA TERAPÊUTICA NO SUS 

 

O uso terapêutico de PM e FT na atenção primária à saúde no Brasil foi 

estimulado primeiramente pelo interesse popular a métodos mais naturais de 

tratamento e o avanço em pesquisas de comprovação de sua segurança e eficácia. O 

que consequentemente levou a regulamentação destes métodos terapêuticos a 

diversas doenças e logo, estados e municípios institucionalizaram ações e programas 

com PM e FT na atenção primária (ANTONIO; TESSER; PIRES, 2014).  

Todas estas questões favoreceram a legitimação destas práticas na atenção 

básica no país. Para isto, diversas medidas foram tomadas pelo governo brasileiro 

afim de incorporar a utilização terapêutica de PM e FT a toda população. Dentre elas, 

a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, onde foi recomendada a incorporação 

das práticas tradicionais e alternativas no atendimento público de saúde (BRASIL, 

2006; ROSA; CÂMARA; BÉRIA, 2011).  

Nesse sentido, a resolução nº8/88 sobre a Comissão Interministerial de 

Planejamento e Coordenação (CIPLAN) estabelece normas e diretrizes para 

atendimento de práticas alternativas como homeopatia, acupuntura, termalismo, 

técnicas alternativas de saúde mental e a fitoterapia, em colaboração a medicina 

tradicional. Que reconheceu a fitoterapia como prática milenar, valorizando a 

biodiversidade brasileira e principalmente com aval da literatura científica, podendo 

ser usada amplamente em ambulatórios, nos hospitais, e pelas diversas 

especialidades médicas, desde que o médico tivesse capacitação na área (BRASIL, 

2006; BRASIL, 1988). 

Outro acontecimento importante foi a 10ª Conferência Nacional de Saúde em 

1996, que aprovou a incorporação das práticas alternativas como forma terapêutica 

para todo o país, dentre eles a fitoterapia. Em 2006, foi aprovada a PNPIC, que trazem 
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a Medicina Tradicional Chinesa, Acupuntura, Homeopatia, Medicina Antroposófica, 

Termalismo-Crenoterapia e a Fitoterapia como medidas alternativas legítimas para 

inclusão no SUS. Isto devido a necessidade de legitimar experiências que já vinham 

sendo desenvolvidas na rede pública de muitos municípios e estados. Assegurando 

assim, a possibilidade de diferentes abordagens com a segurança, eficácia e 

qualidade para melhor acolhimento a população (BRASIL, 2006). 

Porém, apesar de ser encaminhada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

em 2004, sua aprovação foi bastante demorada, isto porque, segundo Figueredo, 

Gurgel e Junior (2014), representantes das variadas categorias de profissionais de 

saúde tiveram dificuldade em entrar em consenso quanto a responsabilidade de 

prescrição no SUS.  

Foi aprovada também em 2006 a PNPMF, através do Decreto nº 5.813, de 22 

de junho de 2006, que visa o acesso seguro e utilização racional de PM e FT no Brasil, 

assim como, inovações em tecnologias, cadeia produtiva e uso sustentável dos 

recursos da biodiversidade brasileira (BRASIL, 2006). A partir desta política foi 

estabelecido o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), 

aprovado em 2008, através da Portaria nº 2.960, que  define como serão articuladas 

as medidas para o desenvolvimento das diretrizes da PNPMF e cria também o 

Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, através da Portaria nº 1.274 

de 2008 onde estabelece o Grupo Executivo para auxiliar o Ministério da Saúde na 

coordenação do PNPMF (BRASIL, 2008; BRASIL, 2008).  

Nessa perspectiva, foi legitimada a Farmácia Viva no SUS, pela Portaria nº 886, 

de 20 de abril de 2010, que tem responsabilidade de executar as ações desde o cultivo 

até a dispensação de preparações magistrais e oficinais de PM e FT (BRASIL, 2010). 

Além de disponibilizar o acesso a população, valoriza a sustentabilidade ambiental, 

socioeconômica e contribui para a conservação da biodiversidade brasileira 

(RANDAL; BEHRENS; PEREIRA, 2016). 

O decreto de nº 7.508 de 2011 estabelece elaboração da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME), que visa a padronização de medicamentos 

utilizados no âmbito do SUS e garante a constante atualização da mesma, garantindo 

o fortalecimento do SUS, tendo sua última atualização em 26 de julho de 2017 

(BRASIL, 2017).  A RDC nº 60 de 10 de novembro de 2011 trata de informações 

essenciais sobre a maneira adequada de manipulação, indicações e restrições de uso, 

tornando-o requisitos de qualidade para as farmácias manipuladoras destes produtos 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/pri2960_09_12_2008.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1274_25_06_2008.html
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(BRASIL, 2011). Com sua última atualização em 2018, passando a ser denominado 

como o 1º Suplemento do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira 

através da RDC n° 225, de 11 de abril de 2018 que inclui em dentre seus capítulos: 

cápsulas com derivados vegetais e altera os capítulos: generalidades e tinturas 

(BRASIL, 2018) 

Desta forma, associados as políticas e diretrizes que foram estabelecidas no 

país a um planejamento adequado considerando fatores culturais e socioeconômicos 

e utilização sustentável dos recursos, pode-se aperfeiçoar a assistência à saúde da 

população. Assim como, a capacitação dos profissionais de saúde quanto ao 

conhecimento e uso racional destes produtos (BRUNING et al. 2012; TOMAZZONI; 

NEGRELLE; CENTA 2006).  

 

2.3 PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS 

 

A ANVISA, através da RDC N° 26, de 13 de maio de 2014, define planta 

medicinal como: “espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos 

terapêuticos.” Já a definição para fitoterápicos: 

 
Produto obtido de matéria-prima ativa vegetal, exceto substâncias isoladas, 
com finalidade profilática, curativa ou paliativa, incluindo medicamento 
fitoterápico e produto tradicional fitoterápico, podendo ser simples, quando o 
ativo é proveniente de uma única espécie vegetal medicinal, ou composto, 
quando o ativo é proveniente de mais de uma espécie vegetal (BRASIL, 2014, 
p. 4). 
 

A utilização de plantas medicinais sempre teve bastante relevância como forma 

terapêutica, quanto em preparações alimentares, o que contribuiu para a atenção 

voltada a suas respectivas ações e consequentemente estudos que comprovassem 

sua eficácia (ANTONIO; TESSER; PIRES, 2013).  

Tomazzoni et al. (2006) corrobora dizendo que esta prática se relaciona com a 

evolução humana sendo os primeiros recursos utilizados como forma terapêutica 

pelas civilizações antigas e que se estabeleceu entre erros e acertos, isto antes 

mesmo da existência de qualquer tipo de escrita. Para Lorenzi e Matos (2010) em 

todo o tempo, o homem se aproveitou dos recursos naturais para seu benefício, seja 

para o próprio alimento ou para subsídios de sobrevivência como roupas, combustível 

para o fogo, ferramentas etc. No início das civilizações as plantas muitas vezes eram 

vistas como recursos místicos, por seus efeitos alucinógenos, analgésicas, calmantes 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=NEGRELLE,+RAQUEL+REJANE+BONATO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CENTA,+MARIA+DE+LOURDES
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e laxantes, o que elevou a representação cultural e religiosa destes a humanidade, 

que ainda hoje é uma medida de tratamento amplamente utilizada e respeitada pela 

sociedade em geral. 

O aumento da procura de medidas alternativas de tratamento terapêuticos pela 

população está relacionada não somente a cultura, como também a procura de 

procedimentos naturais e menos invasivos e também a insatisfação popular quanto 

com a falta de medicamentos alopáticos nas USF (SPINDOLA; BINSFELD, 2012). O 

Brasil tem grande potencial de desenvolvimento científico quanto a utilização racional 

desse seguimento, tendo em vista sua grande biodiversidade, considerada a maior do 

mundo tornando-o um país promissor em tecnologias e terapêuticas associadas. 

(BRASIL, 2006). 

Souza (2013) contribui dizendo que a assistência farmacêutica da atenção 

básica devido à grande demanda, não consegue suprir as necessidades da população 

quanto a utilização de medicamentos, o que está associado também as dificuldades 

em adquirir os mesmos devido a fatores socioeconômicos desfavoráveis. Neste 

sentido, as ações que promovem a utilização de forma racional de PM e seus 

derivados na atenção básica é de grande relevância visto que, ainda hoje, a população 

se utiliza desta prática de forma empírica e sem acompanhamento adequado para que 

a segurança e eficácia seja assegurada (BRASIL, 2006). Para isto, se faz necessário 

que o a terapêutica seja feita por meio de acompanhamento de profissionais de saúde 

deidamente habilitados a prescrição de PM e FT devem estar inscritos em seus 

respectivos conselhos e de acordo com a legislação vigente (BRUNING et al., 2012; 

ARNOUS; SANTOS; BEINNER, 2005). 

Os médicos, médicos veterinários e cirurgiões dentistas são os profissionais 

habilitados a prescrição de FT sem a necessidade de formação especifica, já para 

nutricionistas de acordo com o Conselho Federal de Nutrição (CFN), por meio da 

resolução de nº 556, de 11 de abril de 2015, torna o profissional habilitado a prescrição 

de PM, no entanto, se faz necessário de título de especialização em Fitoterapia para 

a prescrição de FT. Da mesma forma, o profissional farmacêutico é apto a prescrição 

de PM, já para a fitoterapia só poderá exercer mediante a título de especialização na 

área, de acordo com a resolução de nº 546 de 21 de julho de 2011. Para outros 

profissionais de saúde, não existem regulamentação específica, porém são orientados 

de acordo com o regulamento de atuação do profissional, das respectivas profissões 

(MACEDO, 2016; CFN, 2015; CFF, 2011; CFO, 2008). 
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Dessa forma, se faz necessário a utilização de forma racional, para garantir a 

segurança e eficácia do tratamento, bem como a qualidade dos procedimentos de 

produção e repasse destes produtos. Para isto, é necessário que os profissionais de 

saúde habilitados possuam conhecimento suficiente quanto a respectiva terapêutica 

(BRUNING et al. 2012). 

 

2.4 PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NA HIPERTENSÃO E DIABETES 

 

A expectativa de vida de uma população pode ser associada ao aumento da 

prevalência de doenças degenerativas, em especial as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) que afetam significativamente a rotina de indivíduos 

acometidos (NOGUEIRA, 2014). No Brasil, assim como na população mundial, houve 

um aumento significativo de mortes causadas pelas DCNT, dentre estas, a HAS e DM 

que juntas representam risco populacional para as doenças cardiovasculares e são 

as principais causas de hospitalizações no SUS.  (CARVALHO et al. 2012; BRASIL, 

2001).Segundo dados da VIGITEL (2016) a prevalência de DCNT só cresce no país, 

e a prevalência da DM passou de 5,5% da população de 2006 para 8,9% em 2016, já 

para HAS a prevalência passou de 22,5% em 2006 para 25,7% da população em 

2016, com maior prevalência em mulheres para os dois casos. 

A HAS é definida como uma condição clínica de característica multifatorial que 

causa elevação sustentada da pressão arterial (PA) onde os valores de PA sistólica 

são ≥ 140 mmHg e/ou ≥ 90 mmHg de PA diastólica sendo fator determinante para o 

desenvolvimento de agravos cardiovasculares. Os principais fatores de risco são: o 

consumo excessivo de sódio, hereditariedade, obesidade, sedentarismo e alcoolismo. 

Sendo assim, mudanças de estilo de vida, uso regular de medicamentos anti-

hipertensivos e acompanhamento adequado e contínuo são as principais estratégias 

de controle dessa doença (SBC, 2016).  

A DM é uma doença de fatores múltiplos, que ocorre a partir da deficiência na 

produção de insulina e/ou na sua ação, é caracterizada pela hiperglicemia crônica e 

consequentemente agravos de saúde. Pode ser classificada como diabetes mellitus 

tipo 1 (DM1) quando a causa é uma reação autoimune onde o sistema de defesa do 

organismo humano ataca as células beta pancreáticas que são produtoras de insulina. 

Caracterizado pela produção insuficiente de insulina, o tratamento da DM1 consiste 

em reposição da mesma, por meio da insulina exógena, assim como mudança de 
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hábitos alimentares e a prática regular de atividade física, tornando também 

indispensável a inclusão de familiares no contexto das orientações associadas.  

Já na diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que é o tipo mais comum, está relacionada 

a fatores ambientais e hereditários. Nesse caso, ocorre a resistência dos tecidos 

periféricos a ação da insulina, o que consequentemente o organismo para de produzir 

esse hormônio tornando sua ação ineficaz e dessa forma ocorre a hiperglicemia (SBD, 

2018). A terapêutica é feita por meio de antidiabéticos orais e insulina, além de 

alimentação adequada e atividade física regular. Deste modo, o acompanhamento e 

estimulação de hábitos saudáveis de vida se tornam indispensáveis para o tratamento 

de indivíduos hipertensos e diabéticos (BRASIL, 2001). 

Além de medicamentos tradicionais, o uso de plantas medicinais e seus 

compostos bioativos no tratamento secundário de indivíduos hipertensos e diabéticos 

são de grande relevância, já que tem sua evidência comprovada na literatura, é uma 

alternativa acessível e ainda valoriza a utilização cultural desses produtos (BRASIL, 

2006; BRUNING et al., 2012). Entre as plantas com propriedades antidiabéticas mais 

citadas em levantamento realizado por este estudo, encontra-se Bauhinia forficata 

Link, conhecida popularmente como pata-de-vaca e amplamente utilizada para 

tratamento de pessoas com diabetes, isto se justifica por melhorar os níveis de glicose 

sanguínea sem causar reações adversas (CECÍLIO, 2008; LORENZI; MATOS, 2008).  

Um estudo realizado por Zaccaron et al. (2014), demonstra a ação 

hipoglicemiante da espécie, onde foi realizado com pacientes portadores de diabetes 

e cadastrados do programa HIPERDIA de uma UBS do município de Bento Gonçalves 

(RS), após consumo do chá de suas folhas obteve-se resultados satisfatórios, em 

relação a redução dos níveis glicêmicos destes, recomendando-se a inclusão dessa 

espécie para o tratamento adjuvante de diabéticos. Da mesma forma, o extrato das 

folhas e flores dessa espécie foi estudada por Sousa (2003), onde demonstraram 

efeitos hipoglicemiantes significativos.  

A Baccharis trimera Less conhecida popularmente como carqueja, também é 

bastante utilizada para o tratamento de diabetes com sua ação hipoglicemiante 

comprovada na literatura (VIEIRA; MENDES, 2012). Por outro lado, um estudo 

realizado por Nascimento (2013), com ratas induzidas a DM1, os resultados 

demonstraram não reduzir a glicemia dos animais bem como, não obteve efeito sobre 

a redução do estresse oxidativo destes. Do mesmo modo, segundo um estudo 

realizado por Bona (2011), com extrato de Syzygium jambolanum L. popularmente 
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conhecido como Jambolão, mostrou efeito positivo quanto a redução de agravos 

relacionados ao estresse oxidativo em pacientes diabéticos, por apresentar atividade 

antioxidante.  

Outro estudo mostra a eficácia dessa espécie como hipoglicemiante e redutor 

do estresse oxidativo que este último é um dos maiores responsáveis por agravos de 

saúde de indivíduos diabéticos, demonstrando relevância da utilização da espécie ao 

tratamento de diabéticos (RIBEIRO, 2017). No entanto, um ensaio clínico 

randomizado, com pacientes diabéticos e grupo controle, não encontrou atividade 

hipoglicemiante do chá das folhas da J. jamnolanum, considerando-a 

farmacologicamente inerte (TEIXEIRA, 2004). A espécie conhecida como insulina 

vegetal (Cissus verticillata L.) em um estudo com o extrato aquoso dessa espécie, 

com um experimento feito em ratos demonstraram que o chá da C. verticillata teve 

efeito hipoglicemiante, isto devido a flavonoides, composto ativo presente na espécie 

(BARBOSA, et al. 2012). 

Estudo, realizado em coelhos, demonstrou que o extrato das folhas de C. 

verticillata promove a redução da glicemia, redução do estresse oxidativo, auxilia 

como antifúngico em infecções associadas a diabetes, bem como a melhora de perfil 

lipídico (BRAGA, 2008). Porém, um estudo realizado por Vasconcelos et al (2007) 

investigou os efeitos adversos dessa espécie e concluiu o uso desta, como forma 

terapêutica precisa ser feito de forma cautelosa, tornando evidente o 

acompanhamento por um profissional habilitado, visto que em doses excessivas pode 

causar toxicidade.   

O Allium sativum L. também é outra espécie comumente utilizada como 

hipoglicemiante e conhecida popularmente como alho (LORENZI; MATOS, 2008). 

Segundo um estudo realizado por Kiss et al. (2006) por meio de extratos dessa 

espécie utilizados em ratos diabéticos os resultados mostraram que além de redução 

da glicemia de forma significativa teve efeitos positivos quanto a redução de perfil 

lipídicos destes, o que contribui também para redução de comorbidades associadas. 

Um estudo realizado por Asharf (2011) com pacientes portadores de DM2 de um grupo 

de rede pública de saúde, onde foram submetidos a administração via oral de extratos 

da espécie, demonstrou a redução da glicemia dos pacientes, melhora do perfil 

lipídico, bem como efeitos antioxidantes. 

Dubey et al. (2012) corrobora com estes estudos, onde além da atividade 

antidiabética do alho, através da alicina, composto ativo presente na espécie, que 
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promove a redução da glicemia por meio do aumento da sensibilidade a insulina, 

aumento da síntese de insulina pelas células β pancreáticas, inibição da absorção 

intestinal de glicose e atividade antioxidante. Se mostra eficiente também na redução 

da PA, causado pelo mesmo princípio ativo, que provoca vasodilatação e contribuindo 

no controle de agravos de saúde para indivíduos hipertensos, o que leva a conclusão 

que devido a alta prevalência de pessoas com essas duas doenças simultâneas, o 

alho se torna alternativa de muito valor para tratamento desses indivíduos. 

Estudo realizado por Singi et al. (2006) com a espécie A. Sativum demonstrou 

resultados promissores quanto a redução da pressão arterial de animais, quando 

administrado via endovenosa de frações do extrato hidroeletrolítico dessa espécie. No 

mesmo estudo, foi analisado os efeitos da espécie Cymbopogon citratus Stapf, 

popularmente conhecida como capim-limão, onde o mesmo processo de 

administração foi utilizado e os resultados demonstraram efeitos hipotensores 

similares, o que a torna uma outra aliada a redução de agravos de saúde em 

hipertensos.  

Outro estudo em animais realizado por Moreira (2010) o capim-limão 

demonstrou capacidade de reduzir a pressão arterial de forma significativa, isto devido 

a indução da redução da resistência vascular periférica. A Cynara scolymus L. ou 

alcachofra, como é popularmente conhecida, possui ação hipotensiva devido a ação 

vasodilatadora e eficiente antioxidante devido aos seus constituintes flavonoides 

(BOTSARIS; ALVES, 2007). 

Um estudo realizado a partir de extrato de Equisetum arvense, conhecida como 

cavalinha, mostrou ação diurética dessa espécie e sua contribuição ao tratamento 

adjuvante de hipertensos, isto sem sinais de toxidade identificadas (CARNEIRO, 

2012). No entanto existem espécies que são conhecidas popularmente por seus 

efeitos anti-hipertensivos, porém estudos encontrados evidenciam potencial inverso, 

provocando a elevação dos níveis pressóricos e reações adversos em indivíduos 

hipertensos, isto se deve a possível interação com medicamentos utilizados como 

anti-hipertensivos (FARIAIS, 2016; ALEXANDRE; BAGATINI; SIMÕES, 2008). 

Entretanto, apesar de uma diversidade de estudos com experimentos em 

animais, houve uma escassez de ensaios em humanos, o que torna relevante mais 

estudos desse caráter para melhor compreender os efeitos relacionados ao organismo 

humano. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo exploratório, de caráter quali-quantitativo. Segundo Gil 

(2002), a pesquisa exploratória aproxima o pesquisador do tema a ser abordado, 

podendo considerar todos os fatores influenciáveis relacionados a pesquisa, o que 

possibilita um maior conhecimento do problema em questão. 

De acordo com Minayo (2002) a pesquisa qualitativa não se baseia nos 

números, mas sim nos aspectos mais profundos das relações, desta forma o problema 

pode ser investigado em sua totalidade sem restringi-lo a quantificação de variáveis. 

Para Richardson (2008), ao que diz respeito a pesquisa quantitativa, pode-se entender 

por meio da coleta de dados numéricos que serão analisados por métodos 

matemáticos, buscando uma precisão dos resultados para que evite erros na 

analíticos. 

 

3.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado todas (08) as USF da zona urbana de um município do 

recôncavo da Bahia. Este município possui uma população estimada de 62.871 

habitantes, de acordo com o IBGE (2018), e conta com um total de 16 USF. A escolha 

do local se deu pela inclusão do programa HIPERDIA tendo em vista a grande 

demanda nestas unidades, onde foi incluída na pesquisa o Núcleo Ampliado de Saúde 

da Família (NASF-AB) que possibilitou uma ampla compreensão de como se articula 

esse conhecimento e prática nas USF do município, visto que o NASF-AB é parte 

integrante destas unidades, onde possuem contato contínuo com o público proposto 

tornando relevante esta inclusão. 

 

3.3 AMOSTRAGEM 

 

A amostra foi constituída por 15 profissionais de saúde de USF do município, 

atuantes da área urbana, bem como profissionais prescritores do NASF-AB e isto, de 

ambos os sexos e sem delimitação de faixa etária. Os critérios de inclusão foram: 

profissionais de saúde que tem contato com os portadores de hipertensão e diabetes. 
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O critério de exclusão foi: profissionais que não podem prescrever e/ou indicar PM e 

FT segundo legislação vigente, profissionais que se recusaram a participar e 

profissionais que se encontravam de férias ou licença. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

Foi utilizado um roteiro de entrevista individual, semiestruturado (APÊNDICE 

A), abordando o conhecimento e prática dos profissionais sobre PM e FT e sua 

associação ao tratamento de HAS e DM. O roteiro foi elaborado pelo autor baseado 

em estudos publicados de caráter semelhante, onde compôs questões como: 

formação profissional, tempo de graduação, se obteve formação durante graduação 

sobre fitoterapia, o nível de especialização, conhecimento sobre a legislação vigente 

no âmbito da fitoterapia, frequência de prescrição, se acredita na relevância desta 

terapêutica entre outras questões. Inicialmente foi realizado um estudo piloto a fim de 

identificar a aplicabilidade do questionário. Após o estudo piloto, foram realizadas as 

entrevistas por meio de visitas às USF, após os participantes assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APENDICE B). 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Foi realizada a compilação das respostas dos profissionais por frequência 

percentual, a partir do programa Microsoft Excel ® 2010 e os dados coletados e 

avaliados por meio de análise conteúdo, que para Silva e Fossá (2017) é utilizada 

uma técnica de análise de comunicações, onde o pesquisador avalia o que foi dito em 

uma entrevista para uma melhor compreensão do que há por trás dos discursos. 

Dessa forma, buscou identificar o conhecimento dos envolvidos e a aplicabilidade de 

forma racional desse seguimento na atenção básica. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Em observação a requisitos estabelecidos pela Resolução nº 466 de 2012 e 

Resolução nº 510 de 2016 (BRASIL, 2012; BRASIL, 2016) o projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por meio da Plataforma Brasil. Com a finalidade 

de registrar junto aos participantes o atendimento aos princípios da ética na pesquisa, 
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foi solicitado ao representante municipal, Secretário de Educação, um termo de 

autorização e adesão à pesquisa (APÊNDICE C). Após aprovado e autorizado pelo 

Comitê por meio do número de parecer (3231366), os participantes foram convidados 

a assinar TCLE para participar da pesquisa. 
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4 RESULTADOS 

 

Para analisar o conhecimento e prática dos profissionais da rede básica de saúde, 

referente a PM e FT, foram realizadas 15 entrevistas, nas quais observou-se 

prevalência de profissionais do sexo feminino (93,3%) com faixa etária entre 23 a 40 

anos (80%). Um estudo que avaliou o perfil de profissionais da atenção básica do 

município de São Paulo, também se relaciona com os dados encontrados neste 

estudo, onde a prevalência foi de indivíduos do sexo feminino (80,7%) , e com idade 

entre 21 e 40 anos (50,5%) (MARSIGLIA, 2011). Assim como mostra outro estudo 

semelhante, que avaliou o perfil socioprofissional da equipe de saúde da família com 

prevalência dos integrantes com sexo feminino e faixa etária média de 37,5 anos 

(LIMA et al., 2016).  

No que diz respeito ao perfil de categoria profissional, o enfermeiro foi o 

profissional de maior frequência (40%), como se observa na Tabela 1, corroborando 

com estudos de caráter semelhante (FONTINELLI, 2013; ARAUJO, 2014, MENEZES, 

2012). Este achado pode estar relacionado as atribuições do profissional enfermeiro 

para além das atribuições em assistência à saúde, habilidades e atribuições 

gerenciais que historicamente foram inseridas as atividades desse profissional na 

atenção básica (FIORETTI, 2018; ROTHBARTH , WOLFF, PERES, 2009).  

 

Tabela 1. Perfil de entrevistados segundo sexo, faixa etária, cor/raça, profissão e 

tempo de graduação.  

Variável N % 

• Sexo 
Feminino 
Masculino 

  
14 93,3 
1 6,7 

• Faixa etária 
23-30 Anos 
31-40 Anos 
41-50 Anos 
50-60 Anos 

  
6 40 
6 40 
2 13,3 
1 6,7 

• Cor/Raça 
Branco 
Pardo 
Preto 

  
6 40 
4 26,7 
5 33,3 

Continua 
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Variável N % 

• Profissão 
Nutricionista 
Médico 
Enfermeiro 
Psicólogo 
Dentista 

  
2 13,3 
3 20 
6 40 
2 13,3 
2 13,3 

• Tempo de Graduação 
<1 Ano 
1-6 Anos 
7-20 Anos 
21-30 Anos 

  
2 13,3 
6 40 
6 40 
1 6,7 

Total 15 100 
Fonte: elaborado pela autora, 2019. 
 

Como se pode observar na Tabela 2, apesar da existência de diretrizes que 

legitimam a prática da fitoterapia desde 2006, com a criação da PNPIC e PNPMF no 

âmbito do SUS,  apenas 3 (20%) dos entrevistados afirmaram possuir conhecimento 

sobre PM, da mesma forma para FT. De acordo com um estudo realizado com 

profissionais de USF em Parnamirim-RN onde se avaliou o conhecimento destes 

acerca da fitoterapia, apenas 28,4% responderam que possuem conhecimento bom 

ou ótimo sobre o tema abordado  (COSTA et al., 2016). De mesmo modo, ao avaliar 

o conhecimento de profissionais de saúde sobre as Práticas Alternativas e 

Complementares (PIC) no SUS, Thiago e Tesser (2011) afirmaram em estudo 

semelhante que 89,2% dos profissionais de saúde entrevistados possuem pouco ou 

nenhum conhecimento sobre o tema abordado, da mesma forma acontece em estudo 

realizado com 15 entrevistados, onde apenas 13,3% consideraram seu conhecimento 

médio ou avançado sobre as práticas alternativas de tratamento (MACHADO; 

CZERMAINSKI; LOPES, 2012). 

No que se refere as definições corretas sobre o tema abordado, a maioria 13 

(86,7%) definiu corretamente PM, no entanto para as definições de FT a prevalência 

foi de definições incorretas 7 (46,7%).  Dos 3 profissionais que afirmaram 

conhecimento sobre FT 1 (33,3%) descreveu de forma incorreta, não sabendo 

diferenciar medicamentos alopáticos de fitoterápicos: 

                                   [...] são medicamentos que auxiliam no tratamento 

de doenças [...] (Entrevistado 02). 
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Da mesma forma, em outro estudo, quando questionados sobre a definição de 

FT, observou-se que 50% dos entrevistados afirmaram que sabem definir 

corretamente estes produtos, no entanto, foi avaliado que dos indivíduos que 

afirmaram, alguns o fizeram de forma incorreta (NASCIMENTO JUNIOR et al., 2016).  

A partir dos dados analisados, os profissionais demonstraram pouco 

conhecimento em relação a PM e FT, isso pode ser justificado pela aquisição de 

conhecimento através do senso cultural, não havendo nenhuma formação na área. O 

que concorda com estudos análogos, onde se acredita que não só o profissional 

precisa avançar quanto a sua formação, buscando embasamento teórico e cientifico 

para a prática racional das terapias alternativas, mas também é preciso de um 

incentivo e suporte para que estas práticas possam se consolidar no dia-a-dia dos 

serviços de saúde (BRUNING, et al., 2012; VARELA; AZEVEDO, 2014). 

Ao que diz respeito a disciplinas que abordaram plantas PM e FT durante a 

graduação 10 (66,7%) dos profissionais não cursaram. Menezes (2012) em estudo 

semelhante, sobre os questionamentos relacionados a disciplinas que abordaram a 

fitoterapia durante a graduação, 79% não haviam cursado. Outro estudo realizado por 

Siqueira e Martins (2018) sobre a percepção de profissionais frente ao uso da 

fitoterapia como forma terapêutica, com 8 nutricionistas atuantes da capital de 

Pernambuco, também  se mostra de acordo com estes resultados, onde 87,5% dos 

entrevistados relataram que não tiveram essa abordagem em disciplinas durante a 

graduação. Nascimento Junior (2016), também concorda com estes resultados, onde 

69,8% dos profissionais entrevistados relataram a falta dessa abordagem durante sua 

formação.  

Em relação ao conhecimento sobre legislações que abordassem PM e FT, 

85,3% dos entrevistados não tiveram esse conhecimento como observado na Tabela 

2. Da mesma forma, segundo Fontenele (2013) em um estudo que avaliou o 

conhecimento de legislações relacionadas ao tema abordado neste estudo, 85,3% 

relataram não possuírem esse conhecimento, concordando também com estudos de 

caráter semelhante que identificaram a prevalência da falta de conhecimento de 

profissionais de saúde em relações a políticas públicas que legitimam estas práticas 

(MATTOS et al., 2016; THIAGO; TESSER, 2011; MACHADO; CZERMAINSKI; 

LOPES, 2012;  ARAUJO et al, 2014; VARELA; AZEVEDO, 2014).   

Para Bruning et al. (2012) devido aos conhecimentos insatisfatórios acerca do 

tema, se faz necessário a inclusão de disciplinas relacionadas a fitoterapia em todo o 
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âmbito de formação do profissional da área de saúde, para garantir a aplicabilidade 

deste recurso de forma segura a população. A formação do profissional de saúde de 

forma geral, precisa atualizar-se quanto a inclusão de disciplinas que abordem as 

diversas terapêuticas alternativas que já são validadas pelas leis nacionais no âmbito 

do SUS, de modo que se torne realidade da rotina da assistência em saúde, 

considerando sua relevância (VARELA; AZEVEDO, 2014).  

Outro estudo destaca a importância de cursos de saúde abordarem em sua 

grade curricular as práticas alternativas e complementares (NUNES; MACIEL, 2017). 

Contudo, com a inclusão dessa temática em cursos de graduação relacionados a área 

de saúde, além de favorecer na disseminação desta prática, contribui de forma 

significativa ao uso racional e seguro, garantindo respaldo e consequentemente 

reduzindo o descrédito destes métodos por parte tanto dos próprios profissionais de 

saúde, quanto da população em geral (FIGUEREDO; GURGEL; GURGEL JUNIOR, 

2014; CAVALCANTE et al., 2014). 

Quando indagados quanto a especialização em fitoterapia, nenhum dos 15 

entrevistados se especializaram, dessa forma, foram questionados onde estes 

profissionais adquiriram o conhecimento que possuíam e a maioria da população 

(73,3%) descreveu seus conhecimentos adquiridos através de influências culturais. 

Corroborando com estas informações, em estudo realizado por Araújo et al., (2014), 

onde avaliou a inserção da fitoterapia em Unidades de Saúde da Família em São Luiz, 

Maranhão 94% dos entrevistados não possuíam especialização na área da fitoterapia. 

Outro estudo realizado por Bruning et al (2012), onde avaliou o conhecimento 

de profissionais de saúde a respeito da fitoterapia, 60% dos entrevistados afirmaram 

adquirir conhecimento por meio da cultura de utilização, passado de geração em 

geração. O que também concorda com registros encontrados em estudos de caráter 

semelhantes, onde a maioria dos profissionais revelam que o conhecimento foi 

adquirido por meio de conhecimento cultural e popular (MATTOS., et al. 2016; 

FONTENELE, 2013). Não desconsiderando estas fontes de conhecimentos que são 

oriundas de todo um processo histórico-cultural de um povo, que se mostra importante 

quanto a identidade, autonomia e singularidade do povo brasileiro, tornando relevante 

a preservação do conhecimento popular, entretanto é fundamental que o profissional 

busque especializações de acordo com a realidade encontrada na assistência básica, 

para que o mesmo possua respaldo técnico-científico para a aplicabilidade da 
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terapêutica, isto de forma segura e acessível (ANGELIM; AGUIAR, 2019; VARELA; 

AZEVEDO, 2014).  

 

Tabela 2. Dados relacionados ao conhecimento dos profissionais em relação a 

plantas medicinais e fitoterápicos. 

Variável N % 

• Você tem conhecimento sobre PM 
Sim 
Não 
Intermediário  

  
3 20 
2 13,3 

10 66,7 

• Você tem conhecimento sobre FT 
Sim  
Não  
Intermediário 

  
3 20 
6 40 
6 40 

• Cursou disciplina na graduação 
 sobre PM e FT 

Sim 
Não 

  

5 33,3 
10 66,7 

• Conhece alguma legislação 
Sim 
Não 

  
1 7,7 

14 93,3 

• Possui especialização na área  
Sim 
Não 

  
0 0 

15 100 

Total 15 100 
 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 
A respeito da prática de prescrição dos profissionais envolvidos, em relação ao 

tratamento de hipertensos e diabéticos, a maioria 9 (60%) relataram não prescrever 

plantas medicinais e fitoterápicos, porém quando questionados sobre a prescrição 

destes produtos sem especificar para qual finalidade, se observa um número maior 

de profissionais que prescrevem 8 (53,3%). Porém, dos 6 profissionais que relataram 

a prática relacionadas a HAS e DM, a maioria 3 (50%) refere ter prescrito há mais de 

meses, o que mostra um hábito reduzido de prescrições. Quanto aos questionamentos 

sobre a relevância da terapêutica para HAS e DM, a prevalência foi de 

posicionamentos favoráveis (93,3%) como mostra a Tabela 3.  

A partir destes dados, pode-se se identificar a relevância de um estimulo a 

fitoterapia voltada a assistência de agravos de saúde que mais acomete a demanda 

do SUS, como por exemplo ao tratamento de HAS e DM, que juntas são as duas de 

maiores demandas da atenção primária de saúde (CARVALHO et al. 2012; BRASIL, 

2001). Em um estudo, ao avaliar quais profissionais tinham o uso da fitoterapia em 
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suas práticas clínicas, apenas 20% dos profissionais afirmaram possuir essa prática, 

(BRUNING et al., 2012).  

Segundo Dutra (2009) em um outro estudo, do total de 220 profissionais de 

saúde entrevistados, apenas 17% afirmaram que além de possuírem o conhecimento 

também fazem uso das PM e FT em sua prática clínica. Reis et al. (2014) realizou um 

estudo com profissionais de odontologia, atuantes na atenção básica, assim como 

neste estudo, a maioria (84,8%) responderam que não utilizam a fitoterapia em sua 

prática clínica. Do mesmo modo, outro estudo que se avaliou a percepção das práticas 

alternativas na atenção básica, 78,7% dos entrevistados prescrevem pouco ou 

eventualmente FT, para a prescrição de PM também se obteve resultados 

semelhantes, onde a maioria dos profissionais (74,7%) relatam pouco hábito de 

prescrição corroborando com o presente estudo (THIAGO; TESSER, 2011). 

Sobre a frequência de prescrições, assim como neste estudo Reis et al. (2014), 

mostra em estudo semelhante que apesar de a maioria (61,9%) se posicionarem a 

favor da terapêutica, pouco se utilizada no cotidiano, o que esteve relacionado a falta 

de embasamento teórico acerca do tema de acordo com relatos dos mesmos. De 

mesmo modo, foi observado por Costa (2016) onde 78,9% dos entrevistados 

relataram posicionamentos favoráveis a inserção da fitoterapia na prática clínica, no 

entanto, apenas 50,4% mantinham o hábito de prescrever algum destes produtos em 

sua conduta profissional.   

 

Quadro 1. Relação de plantas medicinais e fitoterápicos mencionados pelos 

profissionais de saúde. 

Variável Nome científico Indicação 

Camomila (PM) 
Erva-cidreira (PM) 
Alho (PM) 

Matricaria chamomilla HAS 
Melissa officinalis HAS 
Allium sativum L. HAS 

Maracujá (PM) 
Folha de insulina (PM) 
Pata de vaca (PM) 
Valeriana (PM) 

Passiflora edulis HAS 
Cissus verticillata L. DM 
Bauhinia forficata L. DM 
Valeriana officinalis DM 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 
De acordo com os resultados encontrados, todos os 6 entrevistados que 

afirmaram utilizar a fitoterapia em sua prática clínica, citaram apenas as PM. Das 

espécies citadas, a maioria foram relacionadas ao tratamento da HAS 4 (57%), 

justificando-se por seus efeitos ansiolíticos, as demais ao tratamento de DM 3 (43%), 
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indicadas a redução da glicemia, como se observa em Quadro 1. Dentre as sete 

espécies citadas, quatro (Matricaria chamomilla, Melissa officinalis, Allium sativum L., 

Passiflora edulis) são mencionadas na RDC nº 10, de 9 de março de 2010 que aborda 

sobre a notificação de drogas vegetais na forma de infusões, decocções e 

macerações,  juntamente a ANVISA e trata sobre as exigências legais de uso 

terapêutico, onde em seu Anexo I, traz diversas espécies medicinais e 

informações pertinentes a fim de nortear profissionais de saúde quanto a 

utilização de forma segura para cada caso especifico (BRASIL, 2010). 

Outros estudos de caráter semelhante também citam essas espécies como 

indicação de profissionais de saúde na atenção básica (MATTOS, et al., 2016; 

NASCIMENTO, JUNIROR, 2016; VARELA; AZEVEDO, 2014; MACHADO; 

CZERMAINSKI; LOPES, 2012; ROSA, 2011). Esses resultados podem ser explicados 

pela influência da formação curativista, onde se baseia no modelo biomédico, que 

segundo De Marco (2006) valoriza as formas de assistência hospitalocêntricas, onde 

a terapêutica alternativa é excluída e se cria uma dependência de medicalização por 

meio da sociedade. O que se contrapõe ao modelo biopsicossocial, que é 

caracterizado por uma visão integral do processo ser e adoecer, entendendo o 

indivíduo como um ser biológico, psicológico e social. 

A partir destas informações, observa-se que a prática da fitoterapia, assim 

como de outras práticas integrativas está voltado ao modelo psicossocial, valorizando 

a medicina preventiva, onde se trabalha a prevenção de doenças e promoção de 

saúde, por meio da identificação das particularidades de todo o indivíduo no processo 

saúde-doença, corroborando para a integralidade da atenção em saúde (COSTA, 

2013; BRUNING et al., 2012; BRASIL, 2006; MACHADO; CZERMAINSKI; LOPES, 

2012).   

Dessa forma, se faz necessário a valorização da maior biodiversidade do 

planeta, que se encontra no Brasil, da cultura de um povo e do incentivo ao 

desenvolvimento de pesquisas em tecnologias terapêuticas, além do aprimoramento 

das políticas públicas já existentes. Devendo-se destacar a necessidade de avançar 

quanto a valorização da medicina preventiva, tendo em vista a relevância de 

resultados e ainda, redução de custos com saúde (BRASIL, 2006).  
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Tabela 3. Dados relacionados a prática dos profissionais em relação a planta 

medicinais e fitoterápicos para hipertensos e diabéticos. 

Variável N % 

• Prescreve/indica PM e FT? 
Sim 
Não 

  
8 53,3 
7 46,7 

• Prescreve/indica para HAS e DM? 
Sim  
Não 

  
6 40 
9 60 

• Com qual frequência? 
Há alguns dias 
Há algumas semanas 
Há alguns meses 

  

2 33,3 

1 16,7 
3 50 

Acredita na relevância do tratamento? 
Sim  
Não 

  
14 93,3 
1 6,7 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 
Como é possível observar na Tabela 4, o tempo de graduação está diretamente 

relacionado a credibilidade desse tipo de tratamento segundo a perspectiva destes 

profissionais, onde o único profissional que afirmou não acreditar no tratamento 

proposto, foi o que teve tempo de graduação há mais de 20 anos. Do mesmo modo à 

medida que o tempo de graduação se eleva o conhecimento e prática sobre 

fitoterápicos e plantas medicinais reduz de forma expressiva. 

Sendo assim, foi observado em entrevista que um profissional, que foi o 

nutricionista, com o maior tempo de formação, há 32 anos, além de não considerar o 

uso fitoterapia como medida de tratamento relevante, também não considera uma 

prática cientifica. O que para Bruning at al. (2012) e Varela e Azevedo (2014) mostra 

um descredito e desconhecimento desse profissional em relação a terapêutica, devido 

provavelmente a falta de aproximação desse indivíduo a atualizações quanto a sua 

formação profissional, visto que, este mesmo profissional se enquadra nos que não 

possuem nem formação especifica na área, não cursaram disciplinas relacionadas e 

não conhecem nenhuma legislação especifica ao tema, conforme pode ser visto na 

resposta a seguir, ao questionamento da relevância do tratamento abordado neste 

estudo, de acordo com sua perspectiva:  

                                   [...] é uma questão de controle, as pessoas tratam 

de forma amadora esse tratamento, e já vi muita gente se intoxicando com 
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alguns chás, eu não acho seguro, eu não acho seguro, não acredito na 

suspensão do tratamento medicamentoso [...] (Entrevistado 03).  

 

 O que ocorre de forma semelhante, em resposta de um outro entrevistado, de 

tempo de formação há 16 anos, onde apesar desse profissional afirmar que acredita 

na relevância do tratamento, se mostra inseguro quanto a inserção destes produtos 

na prática clínica, isso pode estar relacionado as suas afirmações anteriores, onde 

afirmou não possuir especializações na área e não conhecer nenhuma legislação que 

abordasse a fitoterapia, como pode ser observado em resposta a seguir: 

                                   [...] sim, porém precisa ser bem embasado por 

conta da toxicidade, com os medicamentos que hipertenso e diabético tomam, 

o profissional precisa estar seguro [...] (Entrevista 13). 

 

Em contrapartida, no que diz respeito aos profissionais que tiveram tempo de 

formação inferior que um ano, trouxeram termos e questões relevantes quando se 

trata de valorização da medicina preventiva e concepção da fitoterapia como prática 

legitima de tratamento no âmbito da assistência em saúde, como mostra as respostas 

a seguir: 

                                   [...] precisa ser de forma intersetorial, as medidas 

alternativas são muito válidas, pois ajudam a reduzir o uso de medicamentos 

alopáticos [...] (Entrevistado 08). 

                                   [...] acredito porque o uso de produtos de base 

natural beneficia o corpo do sujeito, proporcionando bem-estar, além de reduzir 

o uso de fármacos, reduzindo a supremacia da indústria farmacêutica [...] 

(Entrevistado 02). 

 

Para Peixoto et al. (2013) o profissional precisa se manter atualizado quanto as 

necessidades de readaptação e reorientação de sua prática de trabalho, buscando 

todas as alternativas disponíveis e válidas para a melhor resolutividade no cuidado 

em saúde. Outros estudos destacam a necessidade de atualizações quanto a 

formação profissional de indivíduos, de modo que o processo de cuidado em saúde 

do mundo atual requer uma acelerada resolutividade quanto as demandas no âmbito 

do SUS, para isto, a formação de profissionais preparados a realidade encontrada na 

assistência em saúde do país se torna essencial. 
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Dessa forma, se faz necessário tornar oportunidades de formação desse 

profissional acessíveis, investindo em cursos de graduação e especializações. A 

PNPMF por meio de suas diretrizes, identifica dentre outros a Educação Permanente 

em Saúde (EPS) como fator importante para formação de saberes relacionados ao 

uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos no âmbito do SUS (BRASIL, 2006; 

BRASIL, 2008; VARELA; AZEVEDO, 2014).  

 
Tabela 4. Dados relacionados ao conhecimento e prática dos profissionais em relação 

ao tempo de formação em anos. 

Variável < 1 1 – 6 7 – 20 21 – 30 

 n      % n      % n      % n      % 

• Tem conhecimento sobre FT? 
Sim 
Não 

    
2 100 3 60 2 71 0 0 
0 0 2 40 5 29 1 100 

• Tem conhecimento sobre 
PM? 

Sim 
Não 

    

2 100 4 80 6 86 0 0 
0 0 1 20 1 14 1 100 

• Prescreve/indica  
FT e PM para HAS? 

Sim 
Não 

    

1 50 3 50 2 33 0 0 
1 50 2 50 5 67 1 100 

• Cursou disciplina na 
graduação sobre PM e FT? 

Sim 
Não 

    

2 100 1 20 2 29 0 0 

0 0 4 80 5 71 1 100 

• Conhece alguma  
legislação ? 

Sim 
Não 

    

1 50 0 0 0 0 0 0 
1 50 5 100 7 100 1 100 

• Alguma especialização área? 
Sim 
Não 

    
0 0 0 0 0 0 0 0 
2 100 5 100 7 100 1 100 

• Acredita na relevância do 
tratamento? 

Sim 
Não 

 
 

   

2 100 5 100 7 100 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 100 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os profissionais demonstraram pouco conhecimento em relação a PM e FT, o 

mesmo ocorre com o uso prático destes produtos em suas respectivas áreas de 

atuação, isso pode ser justificado pelo senso cultural e popular serem os principais 

meios de conhecimento, não havendo nenhum contato sobre o tema proposto durante 

a graduação, nem especializações na área. 

No entanto a maioria dos profissionais se mostraram favoráveis quanto a 

utilização da fitoterapia na atenção básica. Ainda, foi possível identificar que o tempo 

de formação dos profissionais esteve diretamente relacionado a credibilidade desse 

tipo de tratamento segundo a perspectiva destes profissionais, onde à medida que o 

tempo de graduação se tornou maior, o conhecimento e uso prático sobre fitoterápicos 

e plantas medicinais reduziram de forma expressiva.  

Dessa forma, se faz necessário a valorização da medicina preventiva, o 

incentivo a pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novas tecnologias de utilização 

terapêutica, bem como inclusão dessa abordagem na formação de profissionais de 

saúde, em todos os níveis de ensino, pesquisa e extensão. Garantindo o uso racional 

destes produtos, a eficácia e qualidade, bem como contribuindo para a integralidade 

da atenção à saúde e redução de custos com agravos de saúde. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A – Entrevista semiestruturada 

 
 

ENTREVISTA Nº______ 
DATA DA ENTREVISTA: _____________________ 

 
 
01. Qual é a sua idade? __________  
 
02. Qual sua cor ou raça? 
(1) Branca 
(2) Preta 
(3) Amarela 
(4) Indígena 
(5) Parda 
 
03. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino  
 
04: Profissão: ________________________________________ 
 
05. Quanto tempo que finalizou a graduação? _____________________________ 
 
06. Você tem conhecimento sobre plantas medicinais? 
(1) Sim 
(2) Não 
(3) Intermediário 
 
07. Você pode, por favor, falar o que você entende sobre plantas medicinais? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
08. Onde você adquiriu este conhecimento? 
(1) Graduação 
(2) Especialização 
(3) Cursos 
(4) Atuação profissional 
(5) Outros        Qual:__________________________________ 
 
09. Você tem conhecimento sobre fitoterápicos? 
(1) Sim 
(2) Não 
(3) Intermediário 
 
10. Você pode, por favor, falar o que você entende sobre fitoterápicos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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11. Onde você adquiriu este conhecimento? 
(1) Graduação 
(2) Especialização 
(3) Cursos 
(4) Atuação profissional 
(5) Outros        Qual:__________________________________ 
 
12. Você cursou disciplina(s) que abordassem fitoterápicos e plantas medicinais no 
seu conteúdo? 
(1) Sim 
(2) Não 
 
13. Você tem conhecimento sobre a legislação relacionada a plantas medicinais e 
fitoterápicos? 
(1) Sim 
(2) Não 
(3)Quais:____________________________________________________________ 
 
14. Você possui especialização/pós-graduação na área de fitoterapia e plantas 
medicinais? 
(1)Sim   Qual: ______________________________________ 
(2)Em andamento      Qual:__________________________________ 
(3)Não  
 
15. Você prescreve ou indica o uso de fitoterápicos e plantas medicinais? 
(1) Sim 
(2) Não 
 
16. Você prescreve ou indica o uso de fitoterápicos e plantas medicinais para 
pacientes hipertensos ou diabéticos? 
(1) Sim 
(2) Não 
 
17. Qual a última vez que você prescreveu ou indicou o uso de fitoterápicos e plantas 
medicinais para pacientes hipertensos ou diabéticos? 
(1) Últimos dias 
(2) Há algumas semanas 
(3) Há alguns meses 
(4) Há alguns anos 
 
18. Quais fitoterápicos e plantas medicinais você costuma prescrever ou indicar para 
pacientes hipertensos ou diabéticos? E com qual finalidade? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
19. Você acha importante a inserção deste tipo de tratamento complementar para HAS 
e DM na atenção básica? 
(1) Sim 
(2) Não 
Por quê?   __________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(conforme Resolução CNS no 466/2012) 

 
O (a) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar do estudo que tem como título 
“Conhecimento e prática sobre plantas medicinais e fitoterápicos de profissionais de 
saúde das Unidades de Saúde da Família de um município do recôncavo da Bahia”. 
O estudo justifica-se pelo fato que o uso de plantas medicinais e fitoterápicos é uma 
prática muito antiga, no entanto existe um grande número de plantas medicinais que 
são utilizados de forma inadequada pela população tornando válido o incentivo ao uso 
racional destes produtos, especialmente para o tratamento de diabéticos e 
hipertensos que são dois de maiores demandas na rede pública de saúde bem como, 
se torna relevante identificar o conhecimento e prática de profissionais de atenção 
básica relacionados a plantas medicinais e fitoterápicos, pois existem ainda poucos 
profissionais habilitado a prescrição destes. Isto posto, o objetivo do estudo será 
analisar o conhecimento e uso prático de plantas medicinais e fitoterápicos pelos 
profissionais de saúde que atuem no acompanhamento e tratamento de portadores 
de HAS e DM nas UBS, assim como, terá seus objetivos específicos: verificar o 
conhecimento da equipe multidisciplinar sobre fitoterápicos e plantas medicinais no 
tratamento de hipertensão/diabetes; identificar e caracterizar a prescrição de 
fitoterápicos e plantas medicinais por profissionais de UBS; identificar a relevância do 
tratamento segundo a perspectiva dos profissionais; identificar a relação de tempo de 
graduação dos profissionais e o conhecimento e prática sobre PM e FT. 
 Será concedido um prazo adequado, para que o (a) Sr. (a) possa refletir ou 
consultar familiares, ou ainda terceiros, para ajudar na tomada de decisão quanto a 
sua adesão à pesquisa. Sugiro-lhe que o (a) senhor (a) leia atentamente este termo 
de consentimento, em toda sua íntegra, antes de decidir sobre a sua participação 
voluntária na pesquisa. O (A) senhor (a) poderá se recusar a participar do estudo, ou 
retirar seu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e caso desejar 
sair da pesquisa, tal fato não terá prejuízos para o (a) senhor (a). 

 A sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado 
ou elemento que possa, de qualquer forma, identificá-lo (a), será mantido em sigilo. 
Caso o (a) senhor (a) se sinta à vontade em participar da pesquisa, informamos que 
duas vias deste termo de consentimento livre e esclarecido serão assinadas, na 
página final, pelo (a) senhor (a), pela pesquisadora responsável pela pesquisa Iorrana 
Índira dos Anjos Ribeiro, orientadora, e pela acadêmica pesquisadora Larissa da Silva 
dos Santos Sousa; contendo rubricas dos mesmos em todas as folhas do referido 
termo. 

Está pesquisa apresenta riscos leves, que raramente podem ser observados, 
como: estresse e cansaço ao responder a entrevista, constrangimento durante a 
gravação de áudio e quebra de sigilo. Entretanto, todas medidas cabíveis para 
minimizar os riscos serão tomadas, bem como, qualquer dano que o (a) senhor (a) 
venha a sofrer será indenizado conforme determina a lei. Como benefícios advindos 
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da participação na pesquisa pode-se citar, contribuição para construção de um 
conhecimento com maior embasamento científico.  

O (A) Senhor (a) não terá direito a qualquer remuneração por sua participação 
na pesquisa; entretanto, quaisquer despesas decorrentes da participação na pesquisa 
serão reembolsadas. 

Após realização da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados com os 
registros de informações dos participantes da pesquisa serão arquivados pelos 
pesquisadores responsáveis, por 5 anos. Os participantes poderão ter acesso aos 
resultados da pesquisa, assim como os resultados da pesquisa estarão 
disponibilizados na biblioteca da FAMAM. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Iorrana Índira dos 
Anjos Ribeiro e Larissa da Silva dos Santos Sousa, respectivamente, Professor (a) 
Orientador (a) do projeto e aluno do curso Bacharelado em Nutrição, ambos da 
Faculdade Maria Milza. O (A) senhor (a) poderá manter contato com eles pelos 
telefones (75) 991757770 ou (75) 982843259. Dúvidas também poderão ser 
esclarecidas junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da FAMAM, pelo telefone (75) 
3638-2549, localizado na Rodovia BR 101. Km 215- Zona Rural Sungaia, no município 
de Governador Mangabeira – Ba. 

 
 

 ___________________, ______ de _________________ de 2019. 
 
 
 

_______________________________________________ 
Nome e assinatura dos (as) participantes da pesquisa 

 
 

_______________________________________ 
Pesquisador (a) responsável 

 
 

_____________________________________________ 
Acadêmico (a) Pesquisador (a) 
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APÊNDICE C – Autorização da instituição Coparticipante 

 

 

 

Governador Mangabeira, 28 de novembro de 2018 

 

 

Ao representante legal da Secretaria Municipal da Saúde de Cruz das Almas 

Assunto: Solicitação de autorização da pesquisa na instituição coparticipantes 

 

Através do presente instrumento, solicito ao (s) representante (s) legal (is) da 
saúde, a autorização para a realização da pesquisa intitulada “Conhecimento e prática 
sobre plantas medicinais e fitoterápicos de profissionais de saúde das Unidades 
Básicas de Saúde do município de Cruz das Almas-BA”, cujo objetivo geral é: analisar 
o conhecimento e uso prático de plantas medicinais e fitoterápicos pelos profissionais 
de saúde que atuem no acompanhamento e tratamento de portadores de HAS e DM 
nas USF, assim como, terá seus objetivos específicos: verificar o conhecimento da 
equipe multidisciplinar sobre fitoterápicos e plantas medicinais no tratamento de 
hipertensão/diabetes; identificar e caracterizar a prescrição de fitoterápicos e plantas 
medicinais por profissionais de UBS; Identificar a relevância do tratamento segundo a 
perspectiva dos profissionais; identificar a relação de tempo de graduação dos 
profissionais e o conhecimento e prática sobre PM e FT. 

O estudo será realizado através de roteiro de entrevista aplicado os (as) 
profissionais de saúde de UBS. A visita será feita em um único dia. Vale ressaltar que 
as informações aqui prestadas não serão divulgadas sem a autorização final da 
empresa coparticipante. A empresa coparticipante deve estar ciente e concordar com 
o parecer ético emitido pelo comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da instituição 
proponente, conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras. Esta instituição está 
informada das suas corresponsabilidades enquanto instituição coparticipantes do 
presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no sigilo da segurança e do bem-
estar dos participantes do estudo nela recrutados, dispondo de infraestrutura 
adequada para garantia de tal conforto. 

 
 

Governador mangabeira- Ba, ___/___/_____ 

 

 

_________________________________________ 

Iorrana Índira dos Anjos Ribeiro 

Pesquisadora responsável 
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ANEXOS 

ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Declaração da Instituição coparticipante 
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ANEXO C – RDC nº 10, de 9 de março de 2010 
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