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CONHECIMENTO DE USUÁRIOS AS ESF A RESPEITO DA UTILIZAÇÃO DE 
PLANTAS MEDICINAIS 

 
 

Cássia Kelle da Silva1 
 
 

RESUMO - As plantas medicinais consistem em uma importante alternativa para a cura de 
doenças por parte de populações, tendo em vista que o seu conhecimento tradicional foi transmitido por 
vários anos, de geração a geração. Assim, é notório o uso das plantas por meio do empirismo, no 
entanto, é válido destacar que as plantas medicinais possuem atividade farmacológica e por isso 
necessitam de orientação correta sobre seu uso terapêutico, sendo importante conhecer seus princípios 
ativos. Este estudo tem como objetivo geral: conhecer a utilização de plantas medicinais por parte dos 
usuários, bem como conhecer as principais plantas medicinais utilizadas por esses usuários e identificar 
o conhecimento dos usuários acerca dos princípios ativos das plantas medicinais utilizadas. O estudo 
evidenciou que os usuários utilizam as plantas medicinais em seu cotidiano, tendo sido destacada dez 
espécies mais utilizadas para tratar e prevenir diversas patologias. A pesquisa trata-se de um estudo de 
caráter descritivo abordagem qualitativa, foi de cunho bibliográfico obtida as informações a partir de base 
de dados online. A pesquisa possibilita concluir que o uso das plantas medicinais consiste em prática 
difundida entre a comunidade, a qual se utilizada de diversas espécies, tendo sido destacada dez, 
principalmente para o tratamento de doenças do trato respiratório e do gastrintestinal. No entanto, a 
maioria dos usuários compartilha a opinião errônea de que plantas medicinais não fazem mal e 
desconhecem o potencial tóxico das plantas, todas as suas funções e seus princípios ativos.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Medicamentos Fitoterápicos. Plantas medicinais. Drogas Vegetais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a criação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas 

(PNPMF) em 2006, a qual apresenta como um dos seus principais objetivos a 

ampliação das opções terapêuticas a partir do acesso a plantas medicinais e aos 

fitoterápicos, com segurança e qualidade. O uso das plantas medicinais ainda é uma 

importante alternativa para a cura de doenças por parte de populações indígenas, 

quilombolas ou das comunidades rurais. O conhecimento tradicional foi transmitido por 

vários anos, de geração a geração, passando de pai para filho, geralmente de forma 

verbal. A utilização de plantas medicinais por populações rurais é orientada por uma 

série de conhecimentos acumulados mediante a relação direta dos seus familiares com 

o meio ambiente e da disseminação de informações tendo como influência o uso 

tradicional transmitido verbalmente entre várias gerações. 

É notório o uso das plantas por meio do empirismo, no entanto, é válido destacar 

que as plantas medicinais possuem atividade farmacológica e por isso necessitam de 

orientação correta sobre seu uso terapêutico, sendo importante conhecer seus 

princípios ativos. A implantação dos medicamentos fitoterápicos na atenção primária 

permite uma redução dos gastos, tendo em vista que as Unidades Básicas de Saúde 

da Família (UBSF) enfrentam grandes problemas com a falta de medicamentos, a 

complementação terapêutica por meio do uso de fitoterápicos ameniza as 

consequências negativas da falta dos medicamentos convencionais, contribuindo para 

um melhor cuidado à saúde da população. 

Nesse contexto a pesquisa traz as seguintes questões norteadoras: Quais as 

principais plantas medicinais utilizadas por usuários da atenção básica e qual o 

conhecimento dos usuários acerca das plantas medicinais utilizadas? 

Justifica-se a realização do presente estudo devido a população utilizar as 

plantas medicinais por ser de fácil acesso, ter um custo menor e ser adquirida 

facilmente no meio ambiente, dessa maneira, a importância de se aprofundar nesta 

temática se dá porque os fitoterápicos apesar de serem naturais, apresentam em sua 

composição química uma grande variedade de princípios ativos, podendo ter efeitos 
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danosos à saúde pelos efeitos colaterais, ao organismo humano, caso venham a ser 

utilizados sem a devida orientação. 

Nessa perspectiva, este estudo tem como objetivo geral: conhecer a respeito da 

utilização de plantas medicinais por parte dos usuários da Estratégia Saúde da Família, 

para tanto é necessário conhecer aspectos da origem do conhecimento das pessoas a 

cerca dos benefícios das plantas medicinais, bem como a implantação das plantas 

medicinais e fitoterápicos nas unidades de saúde do Brasil para por fim compreender o 

perfil de utilização por parte dos usuários. 

Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfica a qual consiste em uma 

pesquisa em material já processado e publicado em relação ao tema de estudo. É de 

caráter descritivo, a qual compreende a descrição das características a respeito de 

determinado fenômeno ou população, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Teve por abordagem qualitativa que é apropriada para a análise de estudos complexos, 

esse tipo de pesquisa se preocupa com os problemas sociais, a análise qualitativa é a 

mais indicada para os estudos complexos de natureza descritiva. Foram obtida as 

informações a partir de base de dados Lilacs, SciELO e Google Acadêmico, tendo 

como critérios de inclusão: textos de cunho bibliográfico que abordem o tema da 

utilização de fitoterápicos e serão critérios de exclusão: materiais incompletos e/ou 

textos que não contemplem referência apropriada. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 AS PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICAS  

 

A origem do conhecimento do homem sobre os benefícios das plantas 

medicinais surgiu à medida que tentava suprir suas necessidades básicas, através das 

circunstâncias, tentativas e observações, conjunto de fatores que constituem o 

empirismo. O homem primitivo dependia fundamentalmente da natureza para a sua 

sobrevivência e utilizavam principalmente as plantas medicinais para curar-se e no 

decorrer de sua evolução surgiram novas terapias (ALMEIDA, 2011). 
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As informações sobre as plantas medicinais são conservadas de geração em 

geração por pessoas com culturas semelhantes ou diferentes, feita oralmente, o que 

aumenta os afetos, tornando-se, na maioria das vezes, o único instrumento para o 

tratamento de doenças. O grande uso de medicamentos à base de plantas medicinais e 

o próprio conhecimento popular trazem consigo a necessidade de pesquisas para o 

esclarecimento e confirmação de informações sobre as ações das plantas, visando à 

minimização de efeitos colaterais e toxicológicos. Portanto, estes são elementos que 

constituem parte da biodiversidade e são largamente utilizadas pelos primórdios da 

civilização por vários povos e de diversas maneiras (FIRMO et al., 2011). 

Atualmente, cerca de 80% da população utiliza recursos da medicina popular 

para tratamento de alguma doença, sendo que os conhecimentos das técnicas 

utilizadas são transmitidos por gerações por meio da oralidade. Estas informações são 

preocupantes no meio científico, pois pouco se sabe sobre a confiabilidade e segurança 

do uso da maioria das plantas medicinais. Contudo, é possível esclarecer o crescimento 

das pesquisas etnofarmacológicas e o emprego de técnicas modernas de farmacologia, 

bioquímica, toxicologia e biologia molecular para avaliar, preconizar e validar o uso de 

plantas medicinais tem contribuído em relação ao uso destes insumos e tem, também, 

favorecido a diminuição do tempo gasto no desenvolvimento de um novo medicamento. 

Diante deste contexto, torna-se necessário o entendimento sobre a história das plantas 

medicinais, a importância do conhecimento popular e a unificação da ciência para 

melhorar a aplicabilidade e o uso deste recurso natural (FIRMO et al., 2011). 

No entanto a partir da década de 70, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

vem estimulando o desenvolvimento de medicamentos feito com a extração de plantas, 

sua inclusão nos serviços de saúde veio desde 1995, planejando estimular os estudos 

com as plantas medicinais e incentivar o crescimento deste setor farmacêutico, os 

fitoterápicos são medicamentos preparados com plantas medicinais, nos quais o 

princípio ativo encontra-se agregado a outras substâncias, da própria planta. Eles são 

constituídos pelos chás medicinais e os extratos. O custo para a preparação desses 

produtos é bem menor que os fitofármacos e, por isto, a OMS incentivam o seu 

desenvolvimento (BRASIL, 2006b). 
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Portanto, a fitoterapia ganhou destaque e se regularizou no Brasil, por meio de 

duas políticas públicas, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) e a PNPMF, tornando-se mais uma opção no SUS. Respaldada em 

conhecimentos de fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, química orgânica e bioquímica 

e Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada 10 (RDC 10) a definição de planta 

medicinal é espécie vegetal, usado com finalidade terapêutico. As plantas medicinais 

são importantes fontes de substâncias chamadas xenobióticas que planejam uma 

melhoria das condições de saúde do sujeito que busca tratamento, estas substâncias 

tanto trazem benefícios como podem trazer algum incômodo, toxicidade ou interação 

com outros medicamentos (BUENO; CARLOS BUENO; MARTÍNEZ, 2016). 

Conceitualmente, plantas medicinais consistem em qualquer planta que seja 

administrada ao homem ou animal, por qualquer via ou forma, que alcance uma ação 

terapêutica. Já, o tratamento feito com uso de plantas medicinais como matéria-prima é 

denominado de fitoterapia, a qual é caracterizada pelo tratamento com o uso de 

plantas medicinais e suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de 

princípios ativos isolados por meio do extrato, da tintura, do óleo, da pomada, do suco 

e etc., que são industrializados em suas diferentes formas farmacêuticas (BRASIL, 

2016). 

 

2.2 O USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICAS NAS UNIDADES DE 

SAÚDE DO BRASIL 

 

O Brasil tem uma grande aptidão para o desenvolvimento terapêutico, tendo a 

maior diversidade vegetal no mundo, considerando o conhecimento tradicional e 

científico. Assim, o uso de plantas medicinais com fins de tratamento e cura tem sua 

origem na antiguidade, tendo em vista que ao longo dos séculos, produtos de origem 

vegetal constituíram as bases para tratamento de diferentes doenças relacionado ao 

princípio da medicina e fundamentada na aglomeração de informações por legatórias 

gerações (BRASIL, 2015). 
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A medicina tradicional brasileira originou-se nos povos indígenas, e a partir do 

encontro de diferentes etnias, ocorrido durante o período colonial, práticas e recursos 

terapêuticos oficiais e tradicionais passam a ser forma híbrida (ARAUJO, 2017). 

Outro grupo étnico que utiliza os recursos vegetais como método alternativo para 

o tratamento de várias enfermidades e doenças é a comunidade Quilombola, tendo em 

vista que possuem um vasto conhecimento sobre plantas com fins terapêuticos 

medicinais, bem como tem o conhecimento das plantas repassado por gerações. Tal 

prática é de extrema relevância para a preservação e conservação dos recursos 

vegetais, o que proporcionou a criação de programas de saúde adaptados à realidade 

cultural quilombola, valorizando e respeitando o saber tradicional local (BRASIL, 2016). 

No entanto os profissionais de saúde capacitados apresentam evidências 

científicas, disponíveis no momento, correlacionando os saberes populares com os 

estudos de composição química, ação farmacológica e nutricional, toxicidade, interação 

medicamentosa, contraindicações, posologia, aspectos botânicos e agronômicos de 

espécies vegetais, além de identificarem as diferentes espécies que podem ser 

reconhecidas com o mesmo nome popular. Toda via a interação entre comunidade e 

equipe de saúde pode haver experiências, tais como: identificação das plantas, o modo 

como são preparadas e indicadas, e de que forma são usados pela comunidade, pois 

os saberes leigos, populares e tradicionais sobre plantas medicinais podem ser vistos 

como uma possibilidade de aproximação do profissional da saúde com o usuário 

(ANTONIO; TESSER; MORETTI-PIRES, 2012). 

A capacitação de profissionais de saúde acerca do uso de plantas medicinais 

contribui para construção de um conhecimento que enfatiza saberes/práticas científicas 

sobre fitoterapia na Atenção Primaria de Saúde (APS), considerando que estas sempre 

tiveram grande importância na cultura, na medicina e na alimentação das sociedades 

no mundo, na medida em que as populações, por meio de seus curadores e do uso 

empírico, acumularam experiências e imenso conhecimento a seu respeito o que 

proporciona as articulações intersetoriais que possibilitam a inserção da fitoterapia na 

APS (ANTONIO; TESSER; MORETTI-PIRES, 2012). 

No Brasil, encontra-se uma imensa variedade de plantas medicinais, porém os 

estudos científicos acerca da fitoterapia ainda são insuficientes, sendo fundamental o 
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aumento destas pesquisas e a utilização de seus resultados para designar o 

conhecimento dos profissionais e estudantes da saúde. Isso permitiria que o 

conhecimento dos benefícios, das contraindicações, da forma de utilizar essas plantas 

medicinais e fitoterápicas, fosse repassado para o paciente de forma segura e eficaz 

(SANTOS; TRINDADE, 2017). 

Entretanto a ação da enfermagem junto à fitoterapia e o uso de plantas 

medicinais é orientar o paciente em relação ao consumo correto mostrando uma opção 

eficaz e segura (FONTENELE et al., 2013).  É válido destacar os benefícios referentes 

ao uso das plantas medicinais e da fitoterapia para a população, que são: diminuição 

de custo para a saúde, prevenção de agravos, promoção de saúde, união do saber 

popular com o científico. No entanto, também existem dificuldades, que são: a falta de 

incentivo dos gestores e profissionais de saúde e o uso desregrado pela população. 

Portanto, evidencia-se que o uso de plantas medicinais faz parte da história humana e 

é conhecida como um recurso alternativo para aliviar ou curar doenças (SANTOS; 

TRINDADE, 2017). 

Deste modo, a mudança das práticas de atendimento a saúde é de conveniência 

acadêmica, socioeconômica e cultural, sendo utilização das plantas medicinais e 

fitoterápicas um possível meio de ampliação da área de trabalho dos profissionais de 

saúde, os quais para que conheçam melhor essas práticas e possam aplicá-las de 

maneira coerente nos serviços de saúde necessitam da inclusão destes conhecimentos 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão (BRUNING; MOSEGUI; VIANNA, 2012). 

Entretanto, foi evidenciado um crescimento do uso de fitoterápicos na rede 

básica de atenção à saúde, após as publicações da PNPIC e da PNPMF, porém o 

incentivo referente aos investimentos na formação de profissionais de saúde em 

relação às práticas fitoterápicas, ainda precisam ser fomentados entre população, 

profissionais e gestores em saúde (CACCIA-BAVA et al., 2017). 

Pensando nisso, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ) implantou seu módulo de observação na Unidade de Saúde 

um bloco de questões sobre a liberação de plantas medicinais ou medicamentos 

fitoterápicos pelas unidades. Estas questões incluem informações sobre a 

disponibilidade da planta seca, fresca, medicamento fitoterápico manipulado ou 
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industrializado, e sobre a disponibilidade de oito medicamentos fitoterápicos do elenco 

da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME, 2004 para uso no SUS. 

Estes medicamentos são adquiridos da espinheira-santa (Maytenus officinalis), guaco 

(Mikania glomerata), alcachofra (Cynara scolymus), cáscara-sagrada (Rhamnus 

purshiana), aroeira (Schinus terebenthifolia), garra-do-diabo (Harpagophytum 

procumbens), isoflavona-de-soja (Glycine max) e unha-de-gato (Uncaria tomentosa) 

(CACCIA-BAVA et al., 2017). 

Com a atualização da Relação Nacional de Medicamentos - RENAME o 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) que é constituído por uma 

relação de medicamentos e insumos farmacêuticos, voltados aos agravos prevalentes e 

prioritários da Atenção Básica. Incluem as plantas medicinais, drogas e derivados 

vegetais para manipulação dos fitoterápicos (BRASIL, 2014). 

 

2.3 PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS E CONHECIMENTO POR PARTE DOS 

USUÁRIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

As plantas medicinais têm sido amplamente utilizadas na Atenção Básica como 

opção de tratamento, sendo eficazes para o cuidado de muitas patologias. Esta prática 

tornou-se mais incorporada nas UBSF’s, a partir da percepção do uso acentuado da 

população atendida pelos serviços de saúde do uso de plantas medicinais com fins 

terapêuticos conjuntamente ao uso de medicamentos industrializados. Porém, vale 

destacar que o uso simultâneo dessas substâncias pleos usuários ocorre, na maioria 

das vezes, sem o conhecimento amplo sobre os princípios ativos, a toxicidade e ação 

terapêutica das plantas, bem como sua interação medicamentosa (ARAÚJO et 

al.,2015). 

Deste modo, evidencia-se a importância da orientação correta acerca do uso das 

plantas medicinais para esclarecimento da população, bem como para a promoção da 

saúde. É fato inquestionável que este tipo de tratamento traz muitos benefícios para a 

comunidade, no entanto, os profissionais da saúde são essenciais para a correta 

informação acerca do uso correto com fins de minimizar riscos e ofertar um maior leque 

de opções de tratamento (FREITAS et al., 2013). 
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Assim, a OMS tem publicado seu posicionamento a respeito da necessidade do 

reconhecimento do uso de plantas medicinais e a importância de incorporá-las a 

medicina moderna, uma vez que 80% da população mundial utilizam as plantas, 

entretanto recomenda-se o acréscimo de políticas, as quis sejam criteriosas no que diz 

respeito exigência quanto à eficácia, segurança, qualidade e uso correto (SANTOS; 

TRINDADE, 2017).  

Diversos mitos ainda precisam ser desmistificados, para isso, faz-se necessário 

a realização de oficinas com o intuito de esclarecer dúvidas sobre a identificação 

botânica e diferenciação de espécies vegetais, bem como, forma correta de preparo de 

plantas medicinais e potenciais interações entre plantas medicinais/fitoterápicos e 

fármacos (MACHADO; et al., 2014). Observa-se um avanço na utilização de 

fitoterápicos pela população brasileira, por dois fatores identificamos este avanço, pode-

se dizer que o primeiro avanço é por conta da área científica, que permitira o 

desenvolvimento de fitoterápicos reconhecidamente seguros e eficazes, já o segundo é 

o aumento de busca, pela população, por terapias menos agressivas (BRUNING; 

MOSEGUI; VIANNA, 2012). 

No entanto as plantas medicinais por serem naturais, contem benefícios e 

malefícios, pode constate-se um benefício suprindo a falta de medicamentos, nas 

unidades por ser de menos custos e conter menos toxidade do que os farmacológicos e 

por serem naturais contem malefícios que pode ter vários efeitos adversos e contra 

indicações, que a comunidade desconhece (FRANÇA et al., 2008). 

Alguns autores afirmam que a colônia esta é natural do Brasil, enquanto outros 

consideram que ela é original da Índia Oriental. O óleo essencial das folhas da colônia 

possui diversas peculiaridades medicinais, a saber: antibacteriana, antiedematosa, anti-

hipertensiva, anti-histérica, anti-stress, calmante, depressora do sistema nervoso 

central, digestiva, diurética, antiulcerogênica, hipotensor, sedativa, tônica, vermífuga, 

relaxadora vascular, estimulante da motilidade gastrointestinal e age na diminuição da 

temperatura. Estas propriedades medicinais encontram-se principalmente em suas 

folhas, tendo como principal contraindicação o fato de ser considerada abortiva 

(BOCHNER et al.,2012). 
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O mastruz possui como princípio ativo o ascaridol e o cineol, os quais produz o 

óleo essencial que contém vitaminas, sais minerais, e glicosídeos, tem ação contra os 

nematelmintos, especialmente áscaris lumbricoides, anti-inflamatória e expectorante. 

Suas principais ações são antimicrobianas, cicatrizantes, vermífuga, anti-inflamatória. 

Seu uso externo é indicado por meio de compressas com a planta socada para feridas, 

úlceras, bem como para dores musculares e reumáticas, já o uso interno é indicado 

para o combate aos vermes, sendo indicado o consumo por pelo menos uma vez ao dia 

como suco, chá ou na alimentação junto à salada (COSTA, 2014). 

O capim-santo, conhecido como capim-limão, capim-cidreira, capim-cheiroso, 

capim-cidrão, é uma erva nativa da Índia, mas muito comum nas regiões tropicais do 

Brasil. A utilização do capim-santo se mostra satisfatória contra pressão alta, analgésico 

e, também como calmante, sendo uma planta medicinal com baixo potencial de 

toxicidade (PEREIRA; PAULA, 2018). 

A erva cidreira e o boldo são, também, muito utilizadas entre os usuários da 

UBSF, devido aos seus efeitos gastrintestinais. A utilização da erva condiz com as 

indicações dispostas na literatura, as quais mostram que o Boldo age como estimulante 

digestivo, diminuindo a secreção salivar e a hiperacidez gástrica. Já a erva cidreira, age 

acalmando as cólicas gástricas e intestinais, auxiliando na eliminação dos gases e 

consiste em sedativo suave do fígado e da vesícula biliar (COSTA, 2014; LISBOA et al., 

2017).  

O boldo consiste em espécie arbórea, pertencente a família monimiaceae, e é 

natural das regiões central e sul do chile, sendo cultivada amplamente em todo brasil. É 

constituído de por óleos voláteis em até 2%, bem como por tanino e flavonóides, 0.1 a 

0,5% de alcaloides, entre eles a boldina que é um dos seus princípios ativos, a qual tem 

a função de aumentar o fluxo da bílis gradativamente e 0,3% de boldoglucina e 

glicosídeos (SUZUKI, 2013). 

A hortelã é bastante é um vermífugo natural e por isso seu uso é difundido entre 

a população como mostra nas falas acima, corroborando com o estudo de Pinto, 

Amorozo e Furlan (2016), o qual evidenciou o mesmo uso terapêutico da planta. A 

hortelã é bastante eficaz contra a gripe, pois é composta por vitaminas C, D e minerais, 

tem propriedades anestésicas, exerce propriedade estimulante da secreção estomacal, 
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expectorante, sendo útil nos casos de inflamação das mucosas brônquicas e excita os 

nervos sensoriais diminuindo a sensação de dor (BRASIL, 2012). 

O chuchu é uma hortaliça rica em potássio, faz que os níveis pressóricos se 

mantenham normais, controlado a frequência cardíaca. Ele também contém outros 

nutrientes como: vitamina A e C e do complexo B, cálcio, ferro, fósforo, magnésio e 

outros minerais, além de fibras, que auxiliam no bom funcionamento intestinal. Possui 

outras propriedades benéficas à saúde tais como: antioxidante, estimulante, 

fortalecedor, diurético, ajuda no emagrecimento e atua na prevenção de doenças e até 

mesmo de alguns tipos de câncer (OLIVEIRA et al., 2016). 

Em se tratando de anti-inflamatórios, a planta em destaque é a aroeira, da família 

Anacardiaceae, composta por fenólicos (flavonoides e fenóis), taninos simples, taninos 

condensados e triterpenos, apresentaram padrão morfoanatômico, estes constituintes 

químicos têm a ações anti-hemorrágica, anti-inflamatória, anti-infecciosa, cicatrizante, 

antisséptica e hemostática. Atua contra hemorroidas inflamadas, em ferida de difícil 

cicatrização, corrimento vaginal e vaginite, úlcera bucal, gengivites, faringites, 

inflamação da garganta. Usam-se como compressa local banha de acento, gargarejo ou 

bochechos (MIRANDA et al., 2016).   

É válido salientar que a ingestão de plantas medicinais pode ocasionar 

intoxicações agudas ou crônicas caso elas sejam manuseadas de forma errônea, tendo 

em vista que algumas plantas tem grande teor de toxicidade podendo provocar vômitos, 

febre, suor intenso, convulsões e até risco de morte, se for consumidas em excesso ou 

de forma inadequada. Dessa forma, o uso de plantas medicinais em junção com outros 

fármacos é desaconselhado, por constituírem produtos xenobióticos, podendo haver 

uma interação medicamentosa reduzindo os efeitos de um dos fármacos ou 

potencializando-os, tanto na fase farmacocinética, como na farmacodinâmica 

(BOCHNER et al., 2012). 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa possibilitou conhecer um pouco a respeito da utilização de 

plantas medicinais por parte dos usuários da Estratégia Saúde da Família, considerou-
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se que os usuários fazem uso de plantas medicinais para condições clínicas ou as 

consomem rotineiramente por fazer parte da sua cultura, a qual há muitas gerações, 

sendo um saber passado de pais para filhos. 

Sabe-se que a utilização dessas plantas medicinais surgiu à medida que tentava 

suprir suas necessidades básicas, através das tentativas e observações a partir do 

empirismo o homem primitivo dependia fundamentalmente da natureza para a sua 

sobrevivência e utilizavam principalmente as plantas medicinais para curar-se, 

considerou-se que as plantas medicinais são conservadas de geração em geração por 

pessoas com culturas semelhantes ou diferentes, feita oralmente, o que aumenta os 

afetos, tornando-se, na maioria das vezes, o único instrumento para o tratamento de 

doenças. 

A respeito da implantação das plantas medicinais e fitoterápicos nas unidades de 

saúde do Brasil foi possível perceber que houve um crescimento do uso de fitoterápicos 

na rede básica de atenção à saúde, após as publicações da PNPIC e da PNPMF , 

porém o incentivo referente aos investimentos na formação de profissionais de saúde 

em relação às práticas fitoterápicas, ainda precisam ser fomentados entre população, 

profissionais e gestores em saúde 

Se tratando especificamente do perfil de utilização por parte dos usuários a 

literatura é ressalta que em sua maioria das vezes as orientações sobre a forma de 

utilização das plantas é realizada por familiares ou amigos e que a maioria dos 

usuários. Nesse contexto, o estudo elucida a enorme necessidade de profissionais de 

saúde capacitados para orientação acerca do uso das plantas medicinais e dos 

fitoterápicos, explicando seus princípios ativos e reações adversas, para que assim, o 

uso, que já é disseminado, possa ser realmente seguro e desempenhar corretamente 

sua função terapêutica. 
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