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RESUMO 

 

 

O estudo enfoca o saber e o uso de plantas medicinais em um grupo de usuários de uma 

unidade de saúde, considerando a autonomia do cuidado na perspectiva da enfermagem 

assistencial. Objetivo: conhecer os saberes dos clientes quanto ao uso de plantas 

medicinais para lançar mão de uma tecnologia educacional, para autonomia do cuidado em 

saúde no uso de práticas populares. Método: realizada pesquisa qualitativa de caráter 

descritivo e exploratório, em unidade pré-hospitalar do Município de Campos dos 

Goytacazes/RJ. O instrumento utilizado foi um formulário semiestruturado, aplicado a dez 

usuários da referida unidade e em paralelo foram realizadas três dinâmicas de grupo com a 

participação de oito pessoas. Resultados: foram construídas as seguintes categorias: 

Patrimônio cultural; A importância dada à terapia com plantas medicinais; e o Acesso às 

terapias com plantas medicinais nos serviços de saúde. A maioria dos entrevistados tem 

descendência étnica negra, indígena e branca o que reforça a herança genética cultural.  

Todos os entrevistados conhecem algum tipo de planta medicinal e já fazem uso; a maioria 

aprendeu sobre as plantas medicinais com familiares, principalmente com a mãe e a avó. 

As indicações mais frequentes são para alívio de transtornos digestivos, do sistema nervoso 

e do climatério. As mais citadas foram Erva-cidreira, Tanchagem, Arnica, Amoreira, Saião 

e Babosa. A maioria dos participantes valoriza esse conhecimento e essa forma de 

tratamento, considerando importante a inserção dela como uma opção de cuidado nos 

serviços de saúde pública, já que se trata de uma herança cultural; todos informaram nunca 

terem tido acesso a esse cuidado de saúde nas unidades públicas municipais. Conclusão: o 

uso de plantas medicinais é consequente de um conhecimento natural, passado através de 

gerações no núcleo familiar. O fato dessas práticas complementares já estarem inseridas no 

cotidiano faz desse conhecimento algo importante para o enfermeiro e demais profissionais 

de saúde, pois assim podem prestar uma assistência mais adequada às características e 

necessidades da clientela, gerando o enlace entre o conhecimento popular e o científico. 

Produto: formação de um grupo de estudos e práticas complementares com plantas 

medicinais voltados para autonomia do cuidado em saúde. 

 

Palavras-chave: Plantas Medicinais. Conhecimento Popular. Enfermagem. Fitoterapia. 

Medicina Tradicional. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

The study focuses on the knowledge and use of medicinal plants in a group of users of a 

health unit, considering the autonomy of care from the perspective of nursing care. 

Objective: to know the clients' knowledge about the use of medicinal plants to use an 

educational technology, for autonomy of health care in the use of popular practices. 

Method: qualitative research of descriptive and exploratory character, in a pre-hospital 

unit of the Municipality of Campos dos Goytacazes/RJ. The instrument used was a semi-

structured form, applied to ten users of this unit and in parallel three group dynamics were 

performed with the participation of eight people. Results: the following categories were 

built: Cultural heritage; The importance given to therapy with medicinal plants; And 

Access to medicinal plant therapies in health services. Most of the interviewees have black, 

indigenous and white ethnic backgrounds, which reinforces the cultural genetic heritage. 

All the interviewees know some kind of medicinal plant and they already use; Most of 

them learned about medicinal plants with relatives, especially with their mother and 

grandmother. The most frequent indications are for relief of digestive disorders, the 

nervous system and the climacteric. The most cited were Erva-cidreira, Tanchagem, 

Arnica, Amoreira, Saião and Babosa. Most of the participants value this knowledge and 

this form of treatment, considering it important to insert it as an option of care in the public 

health services, since it is a cultural heritage; all reported having never had access to such 

health care in municipal public facilities. Conclusion: the use of medicinal plants is the 

result of a natural knowledge, passed through generations in the family nucleus. The fact 

that these complementary practices are already part of daily life makes this knowledge 

important for nurses and other health professionals, since they can provide a more adequate 

assistance to the characteristics and needs of the clientele, generating the link between 

popular and scientific knowledge. Product: formation of a group of studies and 

complementary practices with medicinal plants focused on health care autonomy. 

 

Keywords: Medicinal Plants. Knowledge Popular. Nursing. Phytotherapy. Traditional 

Medicine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O tema desta pesquisa refere-se à Interface Entre os Saberes Populares e 

Científicos Sobre Plantas Medicinais na Perspectiva da Autonomia do Cuidado em 

Saúde pretendendo-se lançar mão de uma tecnologia educacional, para que o enfermeiro 

possa atender às necessidades vigentes para o cuidado da saúde do cliente que faz uso de 

plantas medicinais. 

 A proposta deste estudo surge da experiência profissional. Enquanto enfermeira há 

mais de 20 anos e há 14 anos atuando na Unidade Pré-Hospitalar (UPH) do Distrito de 

Travessão, em Campos dos Goytacazes/RJ, pôde-se verificar o uso corrente de plantas 

medicinais por parte dos clientes; e a partir de seus relatos foi possível observar que esse 

uso se dava, muitas vezes, antes de procurar assistência hospitalar e em concomitância com 

medicamentos alopáticos. 

 Essa comunidade não era assistida pelo Programa Saúde da Família. Assim, a 

enfermagem vem assumindo ações com a população realizando diversas visitas 

domiciliares aos pacientes acamados ou portadores de doenças crônicas que os 

impossibilitassem de ir à UPH para atendimento. Observou-se que essas questões 

propiciavam a busca do ―remédio‖ de mais fácil alcance, que muitas vezes se encontrava 

no quintal de casa ou nas proximidades, pois tal atitude já faz parte da cultura e do estilo de 

vida dessas pessoas. 

 Essa constatação deixa clara a necessidade de intervenção e cuidado de 

enfermagem no sentido de embasar o conhecimento popular com o científico associando-

os. O conhecimento popular já faz parte da tradição, do patrimônio genético e o científico 

viria apoiar e salvaguardar os riscos e complicações decorrentes do mal uso, oferecendo 

segurança na indicação e administração. 

 Foi então que a partir dessa preocupação, com a importância da manutenção do 

conhecimento tradicional e de sua valorização, por parte da população, que passou-se a 

acompanhar os técnicos e auxiliares de enfermagem que atuavam diretamente em um 

trabalho iniciado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

 Esses profissionais, que também faziam parte da equipe de enfermagem da referida 

unidade de saúde, atuaram diretamente na formação de um grupo que tinha como objetivo 

incentivar a organização dos trabalhadores rurais e contribuir atendendo, na medida do 

possível, às suas necessidades. 
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 Assim, observou-se que a preservação da saúde era uma preocupação constante, já 

que muitos trabalhadores rurais não estavam protegidos pelas leis trabalhistas. Como forma 

de compensação, teve início um trabalho com saúde complementar utilizando plantas 

nativas para preparo de fitoterápicos caseiros. 

 Logo, a carência da comunidade fez o trabalho de saúde complementar, com uso de 

plantas medicinais, ter uma acolhida quase que imediata na região, possibilitando o acesso 

aos saberes da população através da formação de um grupo para produção de remédios 

artesanais e distribuindo-os para a comunidade no atendimento das necessidades locais, 

sempre atentando para as orientações e esclarecimentos imprescindíveis para o bom uso. 

 Na maioria das vezes, o conhecimento e o consequente uso das plantas medicinais 

são repassados pela tradição oral através das gerações, contudo, sem o embasamento 

científico necessário para garantir a eficácia do tratamento e manter os cuidados integrados 

às ações de saúde atuais. 

 Diante desses fatos observa-se a necessidade de estudos e pesquisas que 

comprovem toda conquista benéfica do uso de plantas medicinais na produção de remédios 

caseiros à base de plantas medicinais. 

 Observa-se também, de modo geral, a existência de um paradigma biomédico que 

se contrapõe ao paradigma que propõe o uso de fitoterápicos, não só na indicação de 

medicamentos industrializados, mas também na perspectiva de deixar o corpo atuar, dar o 

tempo necessário para que reaja dentro de suas próprias condições e recursos. Pode-se citar 

como exemplo a indicação excessiva de antibióticos, pois ao mesmo tempo em que 

combate as infecções também debilita o sistema imunológico. Então, pode-se afirmar que 

há benefícios importantes no uso dos fitoterápicos, ressaltando a importância também da 

boa avaliação de cada caso e o conhecimento necessário para uma correta indicação. 

 No Brasil a indicação de fitoterápicos, comprovada cientificamente e aceita pela 

indústria farmacêutica, ainda é insuficiente nesse campo de estudo. Todavia, urge a 

necessidade de esclarecer publicamente sobre a utilização de plantas com finalidade 

terapêutica. Neste caso, a comunidade usuária, detentora do conhecimento tradicional, e os 

profissionais de saúde, detentores do conhecimento científico, devem estar envolvidos com 

intuito de provarem sua real eficácia
1
.  

 Este trabalho busca mostrar uma forma de cuidado que já está inserida no cotidiano 

das pessoas e que precisa ser investigada, registrada e arquivada, como uma memória viva 

do patrimônio cultural e genético, de modo a ser preservada ao longo do tempo. 
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 A terapia com plantas medicinais é uma das práticas populares mais empregadas no 

contexto cultural brasileiro. Na prática laboral, muitas vezes se é surpreendido com a 

criatividade e propriedade no uso desses recursos que, como um presente da natureza, são 

transmitidos através de gerações e, enquanto profissionais da saúde, prestando assistência 

direta ao cliente, passa-se a fazer parte dessa realidade
2
. 

 Dessa forma, o uso das consideradas hoje práticas complementares em saúde, tem 

sua utilização mundialmente destacada de forma tão significativa e crescente, que a ONU 

definiu como um fenômeno global o seu crescimento. Na Europa, mais de 100 milhões de 

pessoas procuram essas formas de tratamento e muitos o fazem de forma regular
3
.  

 Observa-se a necessidade de desenvolver trabalhos no campo da educação em 

saúde de modo a considerar as representações culturais que as pessoas apresentam sobre 

sua própria saúde, como o uso da fitoterapia no cuidado com o corpo. Neste sentido, não 

cabe dissociar o sujeito do seu contexto cultural, social e econômico
4
.  

 Freire
5 

destacou a relevância de se respeitar os saberes populares. Entende-se que 

esses saberes também são fruto das relações sociais, familiares e profissionais, que 

segundo ele vão formar seus pré-conceitos, base e ponto de partida de todo processo de 

aprendizagem e transformação do indivíduo. 

 É importante o desenvolvimento, por parte do enfermeiro, de um conhecimento 

ampliado sobre as plantas medicinais e suas indicações para que consiga atender às 

necessidades de sua clientela direcionando-a para a resolução de seu problema. 

 Este trabalho encontra-se inserido no atual contexto das políticas públicas em 

desenvolvimento no Brasil sobre o assunto. Por conseguinte, houve a criação de um 

instrumento de normatização que visa à orientação e à potencialização das iniciativas de 

saúde que foi a ―Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNIC) no 

Sistema Único de Saúde (SUS)‖, instituída pela Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 

971, de 03 de maio de 2006, que tem como objetivo ampliar as opções terapêuticas para os 

usuários do SUS, com garantia de acesso às plantas medicinais, à fitoterapia e aos serviços 

relacionados à fitoterapia com segurança, eficácia e qualidade, na perspectiva de 

integralidade da atenção à saúde
6
.  

 O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, por meio da Resolução nº 

197/1997, estabeleceu a prática de terapia alternativa como uma especialização do 

profissional de enfermagem e orienta, que o ensino das mesmas, seja realizado na 

graduação para que os professores sejam sensibilizados pela temática
7
.  
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1.1 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

 O conhecimento popular sobre plantas medicinais, em sua grande maioria, é 

repassado como uma tradição familiar a partir de amigos, vizinhos, pessoas próximas. 

Porém, sem a intenção de desvalorizar este acervo cultural, surgem questões com relação à 

forma de uso e se a indicação é adequada ao problema, pois mesmo sendo uma terapia 

considerada natural não significa que será isenta de riscos para a saúde.  

 Ainda há muita distorsão e pouco conhecimento quanto à forma de uso e indicação, 

pois, por ser um conhecimento herdado, as pessoas se sentem apropriadas do saber, mas 

carecem da luz do experimento, da comprovação científica baseada em evidências 

concretas. 

 Uma planta medicinal possui princípios ativos com potencial de efeitos tão 

profundos quanto qualquer medicação alopática, sendo capaz de interagir com qualquer 

outro fármaco gerando sérios agravos para a saúde e complicações para o organismo. 

 A busca de solução na flora medicinal, já que é de fácil acesso e baixo custo, é um 

hábito frequente, porém, reafirmando, as pessoas fazem uso das plantas medicinais 

baseadas em conhecimento quase genético, intuicional, passado por familiares, amigos, 

pela comunidade a qual fazem parte. Por outro lado, são necessárias pesquisas que realcem 

esse patrimonio cultural e ao mesmo tempo implementem estudos sobre o uso dos 

fitoterápicos, ervas medicinais e medicamentos oriundos dessas. 

 Nessa perspectiva de investigação, emerge a necessidade de utilizar uma tecnologia 

educacional, tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde, voltada para a 

autonomia do cuidado, considerando a relação entre o saber científico e o popular, onde 

um dá subsídios para o outro e assegura sua prática. 

 Assim, para Freire
5
, ―neste sentido é que ensinar a pensar certo não é uma 

experiência em que ele – o pensar certo – é tomado em si mesmo e dele se fala ou uma 

prática que puramente se descreve, mas algo que se faz e que se vive enquanto dele se fala 

com a força do testemunho‖. E diz ainda, ―o respeito à autonomia e à dignidade de cada 

um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros‖. 

 O usuário, com consciência crítica, adquire autonomia em seu processo de cura 

entendendo a importância de sua participação construtiva e assumindo a responsabilidade 

que lhe cabe nesse processo. Isso provavelmente contribui para a apropriação do sujeito no 

cuidado, que se pretende ser mais eficaz com o uso concomitante das plantas medicinais de 

forma consciente. 
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Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, nos 

tornamos capazes de apreender. Por isso, somos os únicos em que aprender é 

uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente 

repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para 

mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito
5
.  

 

 

 O objeto deste estudo enfoca os saberes e práticas de usuários da comunidade do 

distrito de Travessão, sobre o uso de plantas medicinais no cuidado em saúde para gerar 

uma interface harmônica entre os conhecimentos popular e científico para promoção da 

vida. 

 

 

Velar, cuidar, tomar conta, representa um conjunto de atos que tem por fim e por 

função, manter a vida dos seres vivos com o objetivo de permitir reproduzirem-

se e perpetuar a vida do grupo. Foi e será este o fundamento de todos os 

cuidados
8
. 

 

 

1.2 QUESTÃO NORTEADORA  

 

 Dentro desse contexto, foi elaborada a seguinte questão que norteou esta pesquisa: 

 Quais são os saberes e práticas dos usuários sobre as plantas medicinais no cuidado 

com a saúde, visando à elaboração de um produto educativo? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 Conhecer os saberes e práticas populares sobre uso de plantas medicinais no 

cuidado à saúde e a conquista de autonomia. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os saberes e as práticas desenvolvidas pela comunidade assistida pela 

Unidade Pré-Hospitalar de Travessão sobre o emprego de plantas medicinais voltadas 

para a autonomia do cuidado em saúde; 
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 Analisar o processo de interação entre o saber científico e o saber popular quanto ao 

uso de plantas medicinais para autonomia do cuidado em saúde; 

 Propor uma tecnologia educacional – ―Grupo Educativo‖, no uso de plantas medicinais 

voltada para autonomia do cuidado em saúde, a partir da interação entre os saberes 

científico e popular. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 

 

 O enfermeiro, em sua prática, assume responsabilidade como educador em saúde. E 

nesse papel, estando comprometido com a proposta de ensinar, deverá ter clareza de sua 

meta adequando o discurso à prática. Deve ensinar ao educando a aprender a pensar, 

dialogando sobre as possíveis verdades, ambos participando ativamente no processo de 

construção do conhecimento. Educar é substancialmente formar
5
.  

 Nessa proposta, o foco é a educação para a autonomia e responsabilidade sobre si 

mesmo e para o processo de bem-estar por meio do gerenciamento do cuidado. Para 

reafirmar essa premissa pode-se tomar com base a Teoria da Autonomia desenvolvida por 

Paulo Freire, que defendeu, enfaticamente, a necessidade de uma pedagogia que 

possibilitasse ao sujeito o empoderamento sobre o conhecimento
5
. 

 Para este autor, a educação tem o poder de libertar o indivíduo gerando o 

desenvolvimento de sua capacidade de criar sua própria visão de mundo, definir estratégias 

para resolução de problemas e aprender a compreender-se como sujeito consciente, agente 

da história. A autonomia, segundo ele, é fundamental para construção de uma sociedade 

que também seja livre, pois as sociedades são fruto dos indivíduos
5
. Esses precisam ter 

vez, precisam de igualdade de oportunidades, precisam ter condições de participação 

política. 

 Para melhorar a saúde é preciso pensar sobre os estilos de vida atual e indicar 

hábitos saudáveis, que podem ser em relação à alimentação, à atividade física, ao lazer ou à 

outras mudanças que promovam o bem-estar e evitem o aparecimento ou complicações de 

algumas doenças. Isso é autonomia: olhar para si, observar e escolher ações e formas para 

cuidar da sua saúde; mas para que as pessoas possam se cuidar é preciso que estejam 

motivadas e informadas, e nisso consiste o trabalho do enfermeiro educador. 

 

 

Entende-se por educação em saúde quaisquer combinações de experiências de 

aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações voluntárias conducentes à 

saúde. A palavra combinação enfatiza a importância de associar múltiplos 

determinantes do comportamento humano com múltiplas experiências de 

aprendizagem e de intervenções educativas
9
.  

 

 

 Pode-se entender educação em saúde como sendo um conjunto de atividades que 

sofrem influência e modificação de conhecimentos, atitudes, religiões e comportamentos, 

sempre em prol da melhoria da qualidade de vida e de saúde do indivíduo.  
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 Com isso, a educação em saúde pode ser entendida como uma forma de abordagem 

que, enquanto um processo amplo, proporciona construir um espaço muito importante na 

veiculação de novos conhecimentos e práticas relacionadas. E as Unidades de saúde devem 

estar prontas, de acordo com o princípio da integralidade, para ouvir e entender o usuário, 

dentro do contexto social do qual faz parte, atendendo suas necessidades, acolhê-lo na 

totalidade
10

. 

 

2.1 PAULO FREIRE – PEDAGOGIA DA AUTONOMIA 

 

 Paulo Reglus Neves Freire, assim foi batizado esse grande educador pernambucano 

que chegou a ser reconhecido mundialmente por sua proposta de práxis educativa, também 

chamada pedagogia crítica. Atuou em São Paulo como Secretário de Educação em 1989. 

Brindou a todos, nos últimos meses de sua vida, com sua obra ―Pedagogia da Autonomia‖, 

onde ensina a importância de compartilhar saberes, da valorização dos conhecimentos que 

os educandos já trazem com eles, da problematização, de emancipar-se para mudar o 

mundo
5
.  

 ―Pedagogia da Autonomia‖ é uma obra onde Freire ressalta a arte de educar 

baseada em valores como humanismo, ética, respeito e valorização pelos saberes dos 

educandos, escuta ativa para que o educador também possa aprender durante o processo 

educacional dialético, empatia para gerar um elo de confiança entre educando e educador, 

e vários outros valores que precisam ser estimulados no contexto social
11

.  

 Para Silva, a dialética tem que estar centrada no processo de ensinar e aprender, 

gerando uma educação libertadora permitindo ao indivíduo gerar suas próprias opiniões, 

desenvolvendo sua capacidade para chegar à resolução de problemas através de estratégias 

e assim poder compreender-se como um agente consciente da história
11

.  

 Este processo educativo se configura como um processo de libertação, capaz de 

propiciar a construção da consciência e o empoderamento de si mesmo para chegar às 

melhores escolhas, o que é fundamental para se chegar a uma sociedade democrática com 

participação política ativa
11

. 

 Esta também é a proposta de produto desta pesquisa. Um processo educativo, em 

grupo, trazendo o conhecimento popular como algo já construído e alicerçado no contexto 

social, enlaçando esse conhecimento com as evidências científicas para possibilitar a 

compreensão de mecanismos de ação no organismo das plantas medicinais, seus efeitos, 

benefícios, efeitos adversos, interações com outras medicações. Por meio do conhecimento 
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crítico e inovador o usuário poderá ter melhor qualidade no serviço de saúde e ter escolhas 

mais conscientes de cuidados e tratamentos. 

 Essa concepção de educação, desde os anos 70, vem sendo fomentada na área da 

saúde, principalmente com relação à educação popular, onde o profissional tem uma 

atuação direta na comunidade podendo interagir com ela numa nova construção do saber, 

inovando também as formas do cuidar com mais humanização e de forma integrada
12

. 

 Encontrou-se no Caderno de Educação Popular em Saúde, do Ministério da Saúde, 

que normatiza a educação popular identificando espaços e referências, a inspiração para 

este trabalho: 

 

 

Protagonizado por múltiplos atores da sociedade civil: movimentos sociais, 

profissionais que atuam nos serviços de saúde, professores e pesquisadores de 

universidades, educadores populares e agentes populares de saúde, o processo de 

construção tem como base a reflexão sobre o estado da arte das praticas de 

educação em saúde nos serviços e a formulação de proposições com 

possibilidades de transformar tais praticas
12

.  

 

 

 Deste modo, tem-se, por meio deste trabalho, a pretensão de também contribuir 

com a herança deixada por Paulo Freire, assumindo a responsabilidade do educar, fazendo 

surgir o melhor em cada indivíduo, que aprendendo também ensina. E assim, juntos 

educador e educando vão construindo um cuidado mais apropriado ao contexto social. 

 

2.2 PATRIMÔNIO CULTURAL DOS SABERES POPULARES 

 

 A conceituação de patrimônio cultural abrange tanto o histórico como o natural, o 

artístico e o científico. Entende-se, dessa forma, como categorias do patrimônio histórico: 

patrimônio documental e arquivístico, bibliográfico, hemerográfico, iconográfico, oral, 

visual e museológico
13

; estando os saberes populares acerca da utilização de plantas 

medicinais enquadrados nesta categoria. 

 O termo patrimônio cultural está ligado à ideia de herança paterna, de alguma coisa 

que se transfere de uma geração para outra, de um tempo para outro, o que nos leva ao 

conceito de memória. Logo, patrimônio é tudo aquilo que faz parte da cultura, de tudo que 

se ensina e transforma-se em informação. Não há aprendizagem e não tem informação sem 

a presença da memória
13, 14

. 

 As políticas públicas de preservação, na atualidade, têm se assentado na ampliação 

do próprio conceito de patrimônio cultural e, nesse sentido, têm paulatinamente criado 
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novos instrumentos de proteção. No caso brasileiro, foram decisivos: a) o artigo 216, da 

Constituição Federal Brasileira de 1988
15

; e b) a implementação do Registro de Bens 

Culturais de Natureza Imaterial, viabilizado pelo Decreto nº 3.551/2000
16

.  

 Essa ampliação das frentes de tombamento do patrimônio nacional, expressa no 

inventariamento e registro de bens imateriais notáveis, como celebrações e rituais 

religiosos e/ou populares, vem tornando imperativa a abertura de novos livros de tombo, a 

saber: 

 

 

[...] Livro de Registro dos Saberes e do Livro das Formas de Expressão, nos 

quais são inscritos os ―conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano 

das comunidades‖ e armazenadas ―as manifestações literárias, musicais, 

plásticas, cênicas e lúdicas‖; e também, do Livro das Celebrações e do Livro dos 

Lugares, que se ocupam, respectivamente, dos ―rituais e festas que marcam a 

vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras 

práticas da vida social‖ e dos espaços onde se ―concentram e reproduzem 

práticas culturais coletivas‖, como mercados, feiras, santuários, praças, entre 

outros
17

. 

 

 

 As lembranças das pessoas são afloradas com a simples contemplação de espaços 

que possuem valor histórico, e nesses momentos afloram também sentimentos que os 

fazem reviver experiências. Assim, as construções têm o poder de arrastarem consigo, ao 

longo do tempo, algo muito maior do que somente a sua estrutura material. Por isso a 

relevância do estudo desse patrimônio cultural para conservá-lo, conservando também os 

valores de grupos sociais no tempo e no espaço
18

.  

 Segundo Tomaz, pode-se afirmar que a vida dos povos tem relação com seu 

passado, sua história e todas as experiências armazenadas em sua memória. Preservar é 

guardar esse tesouro que corre o risco de ser apagado pela ação do tempo e do 

esquecimento. Um povo sem história é um povo sem raízes
18

. 

 

2.3 USO POPULAR DAS PLANTAS MEDICINAIS  

 

2.3.1 Conceitos iniciais 

 

 Etimologicamente, a palavra fitoterapia tem origem no grego ―therapeia‖ – 

terapia/tratamento e ―phiton‖ – vegetal, que significa o estudo das plantas medicinais e 

suas aplicações na cura das doenças. Sua abordagem incentiva o desenvolvimento 

comunitário, a solidariedade e a participação social na prevenção de agravos e promoção a 
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saúde, como uma escolha mais natural e menos lesiva à saúde, especialmente se 

comparada aos malefícios decorrentes do uso em excesso e/ou errôneo de medicamentos
19

. 

 É importante diferenciar uma planta ou erva medicinal de um fitoterápico e um 

fármaco. Uma planta (consideram-se todas as partes da planta possíveis de serem 

utilizadas: raízes, caule, folhas, flores, frutos) é caracterizada medicinal quando contém 

substâncias bioativas; e por isso são usadas desde tempos pré-históricos na medicina 

popular dos diversos povos. 

 Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
20

, fitoterápicos são 

medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais empregando-se, exclusivamente, 

derivados de droga vegetal (extrato, tintura, óleo, cera, exsudato, suco e outros). E um 

fármaco é o princípio farmacologicamente ativo nas plantas medicinais
21

.  

 

2.3.2 Uso popular das plantas medicinais X Pesquisas científicas 

 

 A droga farmacêutica geralmente apresenta uma composição sintetizada do 

ingrediente ativo de uma planta. Usuários, especialistas, farmacêuticos, biomédicos e 

médicos, mesmo possuindo diferentes visões sobre a utilização de plantas medicinais, 

concordam usualmente que um ingrediente ativo pode perder o seu impacto ou tornar-se 

menos seguro, se usados isoladamente do resto da planta. 

 Assim, por exemplo, o ácido salicílico é encontrado na planta ulmeira e é usado 

para fazer a aspirina. A aspirina pode fazer com que o revestimento do estômago seja 

afinado e consequentemente o suco gástrico pode gerar sangramentos. A ulmeira (Spiraea 

ulmaria L.) naturalmente contém outros compostos que neutralizam as qualidades irritantes 

do ácido salicílico. De acordo com a fitoterapia, o efeito de toda a planta é maior do que as 

suas partes. Os críticos argumentam que a natureza da fitoterapia faz com que seja difícil 

para administrar uma dose medida de um ingrediente ativo. 

 A fitoterapia pretende assim voltar o corpo para um estado de equilíbrio natural, de 

modo que possa iniciar-se a cura em si. Diferentes ervas atuam sobre diferentes sistemas 

do corpo e, nos saberes populares, já ocupavam um lugar significativo antes mesmo da 

realização de estudos científicos. 

 Através de pesquisas que revisitam o conhecimento popular, algumas destas 

plantas, que têm ganhado destaque e vêm sendo cientificamente analisadas, foram 

avaliadas eficazes apresentando também segurança na sua utilização, a saber: 
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- Echinacea (Echinacea purpurea e espécies afins): estimula o sistema imunológico e 

ajuda o corpo no combate às infecções. É empregada para tratar doenças tais como 

furúnculos, febre e herpes
22

. A Echinacea está sob investigação para a sua utilização no 

tratamento de câncer e AIDS
23

. 

- Angelicae sinensis (Dong Quai, vulgarmente chamada de ginseng feminino): utilizada 

para queixas ginecológicas tais como tensão pré-menstrual e os sintomas da menopausa. 

Alguns estudos indicam que a pode baixar a pressão arterial
24

. 

- Alho (Allium sativum): pode ser usado para reduzir o risco de doença cardíaca, reduzindo 

as gorduras no sangue e níveis de colesterol (um tipo de gordura no sangue). As 

propriedades antibióticas e antivirais de alho significam que também é utilizado para 

combater resfriados, sinusite e outras infecções respiratórias
25, 26

. 

- Gengibre (Zingiber officinale): muitos estudos têm mostrado que o gengibre pode ser 

amplamente benéfico no tratamento de náuseas, incluindo a ―doença de movimento‖ 

(cinetose) e enjoo matinal
27, 28, 29

. 

- Ginkgo biloba: comumente usado para tratar a má circulação sanguínea e zumbido nos 

ouvidos
27

. Alguns estudos verificaram que o Ginkgo biloba pode ser amplamente eficaz no 

tratamento de perturbações neurológicas, tais como perda de memória e doença de 

Alzheimer. 

- Ginseng (Panax ginseng ou ginseng asiático e Panax quinquefolius ou ginseng 

americano): geralmente utilizado para debilidade e fraqueza, como por exemplo, durante a 

recuperação de doenças. Ele pode ser usado para reduzir a pressão sanguínea e os níveis de 

colesterol. No entanto, o uso excessivo de ginseng tem sido associado com a pressão 

sanguínea elevada. Alguns estudos mostram que o ginseng também pode aumentar a 

imunidade, melhorar o funcionamento mental e acelerar os processos de cura do corpo
25, 30

. 

- Erva-de-são-joão (Hypericum perforatum): vulgarmente conhecida como hipericão. 

Numerosos estudos demonstraram que a erva-de-são-joão é tão eficaz como alguns 

antidepressivos sintéticos no tratamento de depressão leve a moderada. Sendo que também 

é amplamente eficaz no tratamento para a ansiedade e a insónia. A maior parte das 

investigações está atualmente concentrando-se nas propriedades antivirais da planta e seu 

efeito sobre o vírus da AIDS e muitos outros como o herpes simplex tipo I, 

citomegalovirus murino e vírus parainfluenza 3. Há sinais que a ação antiviral pode estar 

relacionada a uma ligação, não especificada ainda, com a membrana do vírus e a geração 

de radicais livres, e também uma ação inibidora da enzima proteína quinase C, necessária 

para o metabolismo viral
31

. 
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 É importante ressaltar que existem indícios de interação entre as plantas medicinais 

e os medicamentos alopáticos que precisam ser pesquisados, não caindo no erro de 

subvalorizar um ou outro. Pesquisas recentes têm demonstrado que as propriedades das 

plantas podem interagir com uma ampla gama de medicamentos, incluindo a pílula 

contraceptiva oral
32,33

. A Cimicifuga racemosa é um exemplo, pois esta planta poderá 

desencadear interação com estrógenos e contraceptivos orais porque os princípios ativos 

ocupam os receptores estrogênicos onde, seletivamente, suprimem a secreção de LH
34

. A 

Camomila, muito utilizada como calmante, poderá apresentar efeito antiestrogênico e 

interagir com drogas ou suplementos contendo soja ou Trifolium pratense
35

. 

 

2.4 PANORAMA DA UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS NO BRASIL 

 

 Embora o Brasil esteja progredindo na utilização de plantas medicinais, ainda não 

foi realizado um levantamento do número de usuários da fitoterapia em território nacional. 

O único estudo realizado sobre a dimensão do emprego da fitoterapia nas Américas foi 

conduzido nos Estados Unidos da América. Este estudo, que tinha o intuito de expor uma 

estimativa da quantidade de consumidores de fitoterápicos nos EUA, revelou que quase um 

terço dos americanos usavam plantas com finalidades medicinais
36

. 

 Tendo-se em vista os aspectos apresentados anteriormente, a Resolução CFF nº 

308, de 2 de maio de 1997, que dispõe sobre a assistência farmacêutica em farmácias e 

drogarias, estabelece a Assistência Farmacêutica como: 

 

 

[...] o conjunto de ações e serviços com vistas a assegurar a assistência 

terapêutica integral, a promoção e recuperação de saúde, nos estabelecimentos 

públicos e privados que desempenham atividades de projeto, pesquisa, 

manipulação, produção, conservação, dispensação, distribuição, garantia e 

controle de qualidade, vigilância sanitária e epidemiológica de medicamentos e 

produtos farmacêuticos
37

.  

 

 

 Vale destacar que no I Encontro Nacional de Assistência Farmacêutica e Política 

Nacional de Medicamentos, em 1988, ficou determinado que a Assistência Farmacêutica 

envolve um conjunto de procedimentos imprescindíveis à promoção, prevenção e 

recuperação da saúde, individual e coletiva, por meio do medicamento. Com visão 

globalizada, a Assistência Farmacêutica desempenha as atividades de pesquisa, produção, 

distribuição, armazenamento, prescrição, dispensação e orientação quanto ao uso 

apropriado e farmacovigilância dos medicamentos fitoterápicos. 
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 Através desta expectativa, o estabelecimento de uma política nacional de 

tratamento para pessoas, empregando medicamentos fitoterápicos, apresenta-se de vasta 

estima no atual contexto de popularização do emprego medicinal das plantas. Vale 

ressaltar, entretanto, que é preciso considerar todo o conjunto de aspectos envolvidos no 

conceito de assistência farmacêutica, para que seja possível o estabelecimento de novas 

dinâmicas para o emprego em larga escala dos fitoterápicos. 

 Compete enfatizar que conforme o documento Política de Medicamentos do 

Ministério da Saúde
19

, a seleção dos medicamentos, a acepção de esquemas terapêuticos, 

igualmente como dos critérios clínicos e laboratoriais norteadores do tratamento, são 

estabelecidos pelo MS, por meio de comitês assessores, formados por especialistas. Assim 

como apresenta a ressalva da necessidade de conhecimento e instrução dos profissionais da 

saúde, em especial aqueles que lidam com a atenção básica como enfermeiros. 

 No Sistema Logístico de Medicamentos, tanto a programação quanto a obtenção de 

medicamentos são desempenhadas pelo MS, com base em um sistema de informação de 

fluxo ascendente. O procedimento de distribuição é parcialmente descentralizado, podendo 

dar-se dentre almoxarifados públicos ou diretamente do produtor aos almoxarifados 

estaduais e municipais, sem considerar particularidades das populações locais. 

 

2.5 POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS AO TEMA 

 

 A temática desse estudo encontra-se inserida no atual contexto das políticas 

públicas em desenvolvimento no Brasil. 

 

 

Segundo a OMS, as práticas de medicina tradicional expandiram-se 

mundialmente no decorrer da última década do século XX, ganhando 

popularidade. Devido a isso, tem estimulado o desenvolvimento de políticas 

públicas, a fim de inserir os medicamentos fitoterápicos no sistema oficial de 

saúde dos 191 Estados-membros
38

. 

 

 

 A inclusão do Brasil nessa discussão deve-se ao fato de possuir, não só a maior 

diversidade genética do mundo, mas também ampla tradição no uso de plantas medicinais, 

que está intrínseca ao conhecimento popular dos brasileiros
39,19

. 

 Houve então a criação de um instrumento de normatização que visa à orientação e 

potencialização das iniciativas de saúde que foi a ―Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS)‖, instituído 

pela Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 971, de 03 de maio de 2006
6
. Tem como 
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objetivo ampliar as opções terapêuticas para os usuários do SUS, com garantia de acesso as 

plantas medicinais, a fitoterapia e a serviços relacionados à fitoterapia com segurança, 

eficácia e qualidade, na perpectiva de integralidade da atenção à saúde. Nesse esforço, o 

Ministério da Saúde tem desenvolvido ações junto a outros órgãos governamentais e não 

governamentais
39,6

.  

 A Política Nacional de Medicamentos, como parte essencial da Política Nacional de 

Saúde, no âmbito de suas diretrizes para o desenvolvimento tecnológico, preconiza que 

deverá ser continuado e expandido o apoio às pesquisas que visem o aproveitamento do 

potencial terapêutico da flora e fauna nacionais, enfatizando a certificação de suas 

propriedades medicamentosas
40

. 
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva e exploratória. A 

pesquisa qualitativa fornece uma compreensão profunda de certos fenômenos sociais, 

apoiados no pressuposto da maior relevância do aspecto subjetivo da ação social, visto que 

foca fenômenos complexos e/ou fenômenos únicos. A pesquisa qualitativa pode ser 

aplicada em três diferentes situações: na evidência qualitativa que substitui a simples 

informação estatística relacionada às épocas atuais e/ou passadas; na captação de dados 

psicológicos que são reprimidos ou não facilmente articulados como atitudes, motivos, 

pressupostos, quadros de referências, etc; e quando há intuito de focar, por meio da 

observação, indicadores do funcionamento de estruturas e organizações complexas que são 

difíceis de mensurar quantitativamente
41

. 

 A pesquisa de caráter descritivo atém-se a descrever a distribuição das variáveis 

existentes, e não as causalidades e hipóteses. As pesquisas de comunidade, e disso se trata 

este trabalho, se encaixam perfeitamente como exemplo. Já as de caráter exploratório se 

preocupam em explicar situações nas quais as variáveis são insuficientes para se chegar à 

compreensão dos fatos. 

 

3.2 CENÁRIO  

 

 O cenário foi a Unidade Pré-Hospitalar do distrito de Travessão, sétimo distrito do 

Município de Campos dos Goytacazes/RJ, tendo sido anexado ao município no ano de 

1892. Esse distrito é cortado pela BR-101, rodovia que liga Campos à cidade de Vitória, no 

Estado do Espírito Santo. 

 O distrito-sede, Campos dos Goytacazes, concentra 463.731 habitantes, de acordo 

com os dados coletados do Censo Demográfico 2010, produzidos pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE. Com território abrangente, composto por quatorze 

distritos, a população rural de Campos dos Goytacazes soma 103.062 habitantes, sendo o 

distrito de Travessão o que apresenta maior concentração em seu núcleo urbano, 

registrando 24.058 habitantes
42

. 

 Com relação às raízes históricas, a Cidade de Campos, antes chamada Capitania de 

São Tomé, era povoada pelos Índios Goitacás, que entre o século XVII e XVIII foram 
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exterminados pelos colonizadores portugueses. Mais tarde, em função da necessidade de 

mão de obra para o trabalho nos canaviais e nas usinas de cana de açúcar, chegaram os 

negros para diversificar ainda mais as raízes culturais e étnicas da região. 

 A referida unidade, onde esta pesquisa foi desenvolvida, é uma unidade de 

atendimento pré-hospitalar, com atuação em casos de urgência e emergência e 

ambulatorial; e na hierarquia do SUS está no nível primário e secundário. Atende a 

população local e regional que inclui o município de São Francisco de Itabapoana. É uma 

instituição vinculada a Fundação Municipal de Saúde. 

 Possui sete leitos de repouso no pronto atendimento para adultos, um leito de 

pediatria e um leito específico para emergência; seis salas para consultório; uma sala de 

vacina; uma sala de cutativos; uma sala de Raios-X (RX) e uma sala para o serviço social 

que funciona nas vinte quatro horas. Esta estrutura física está em processo de mudança 

devido às obras de ampliação. 

 O ambulatório oferece as seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia e 

obstetrícia, pediatria, ortopedia, dermatologia, endocrinologia, urologia, psicologia e 

odontologia. Também são realizadas coletas de sangue que são encaminhadas para 

laboratório conveniado e eletrocardiograma. A unidade conta com uma farmácia para 

distribuição de medicamentos básicos para os pacientes após as consultas. Tem um volume 

de aproximadamente 3.000 atendimentos ao mês. 

 A unidade possui equipes multidisciplinares compostas pela equipe de enfermagem 

que está distribuida em sete plantões de 24h, sendo a carga horária dos enfermeiros de 24h 

semanais e dos técnicos e auxiliares de enfermagem de 30h semanais, fazendo plantões de 

24x120h.  Possui uma enfermeira coordenadora e cinco técnicos de enfermagem diaristas 

que atuam no ambulatório, no agendamento de consultas e exames e na sala de vacina. A 

equipe médica é composta por 21 médicos plantonistas com carga horária de 24 h 

semanais, ficando dois clínicos e um pediatra por plantão, além dos médicos especialistas 

que atuam no ambulatório. Também possui um dentista e uma assistente social por plantão, 

com carga horária de 24 h semanais.  

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 Os participantes da pesquisa foram 10 usuários com acompanhamento ambulatorial 

da referida unidade, cadastrados através de número de prontuário e que concordaram em 
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participar através de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(Apêndice A). 

 Os critérios de inclusão foram: ter prontuário na unidade; ser maior de 18 anos; 

fazer uso de plantas medicinais para o tratamento de saúde. Critérios de exclusão: possuir 

algum tipo de comprometimento físico ou mental que possa desabilitá-los a participarem 

da pesquisa; não aceitar a participação. 

 A entrevista representou risco mínimo de ordem física ou psicológica para o 

cliente, como cansaço e algum tipo de mal-estar. O que não ocorreu. 

 Esta pesquisa trouxe como benefício direto uma maior interação e aproximação da 

comunidade com a Unidade de Saúde e propiciou também um enlace entre o conhecimento 

popular e o científico, que será reforçado à medida que o produto desta pesquisa for 

colocado em prática e no transcorrer de seu desenvolvimento. 

 E para a pesquisadora representou a realização de um sonho, o de poder agregar 

valor à vida dessas pessoas, compreendendo melhor suas características, anseios e cultura; 

o que possibilita uma assistência mais adequada as suas reais necessidades. 

 Foram entrevistados 10 usuários do referido serviço de saúde, somando um total de 

8h30min de entrevistas, tendo por média 40min por entrevista. Desses sujeitos, 08 

participaram do grupo, sendo feitos 03 encontros, somando um total de 6h de reunião. 

 Optou-se por trabalhar com 10 participantes pelo fato de serem todos da mesma 

localidade, terem acesso ao mesmo tipo de planta medicinal nativa da região e também 

pela proposta de trabalho em grupo no produto a ser gerado. Neste caso, a literatura sugere 

o número de até 10 participantes. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 A pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil em 06 de dezembro de 2015 e 

aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense com o CAAE nº 50323015.6.0000.5243, de acordo com a Resolução 

do Conselho Nacional de Saúde nº 446 de 12 de dezembro de 2012 (Anexo A). 

 Como já foi dito anteriormente, houve a elaboração de um termo de consentimento 

livre e esclarecido para todos os participantes desta pesquisa. A pesquisadora fez questão 

de fazer a leitura do mesmo, ficando à disposição para esclarecimento de dúvidas quanto 

aos objetivos, e a segurança com relação ao anonimato e à participação voluntária. A 

participação foi formalizada mediante assinatura deste termo. 
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 Ao término da pesquisa todos os conteúdos relacionados às entrevistas, foram 

armazenados em arquivos, salvos com senha para garantir a segurança e o sigilo, por cinco 

anos. Passado este prazo, serão destruídos. 

 

3.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 Foi utilizado como técnica de pesquisa a entrevista semiestruturada e como 

instrumento para a coleta de dados um formulário semiestruturado para roteiro (Apêndice 

B). As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra somando um total de 08h30min, 

com duração média de 40min. As respostas ficaram anônimas e confidenciais. A entrevista 

trata-se de um contato direto, face a face, entre o pesquisador e entrevistado. 

 A entrevista semiestruturada tem como característica questionamentos básicos que 

são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os 

questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos 

informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. Segundo 

Triviño, a entrevista semiestruturada favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, 

mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade além de manter a presença 

consciente e atuante do pesquisador no processo e coleta de informações
43

.  

 Optou-se também, paralelamente, pelo desenvolvimento de uma dinâmica de grupo, 

que possibilitasse uma melhor observação, já que a proposta é de se utilizar uma tecnologia 

para trabalho em grupo como produto desta pesquisa. Criou-se, então, um roteiro de 

condução do grupo (Apêndice C). 

 O objetivo da atividade de grupo foi gerar uma descontração e espontaneidade para 

melhor identificar as características e opiniões dos participantes a respeito do assunto em 

questão, e obter mais dados para confrontar com o conteúdo das entrevistas, atendendo a 

abordagem adotada nesse estudo. 

 Foi confeccionado um diário das atividades desenvolvidas nas dinâmicas de grupo 

para que se tenha registro de todas as etapas do processo de campo. Foram realizadas três 

reuniões: 

 Na primeira fez-se uma apresentação da pesquisadora e todos os presentes também se 

apresentaram relatando como conheceram as plantas medicinais. Também foi feita uma 

apresentação sucinta do projeto, da instituição ao qual está ligado e da primeira ideia de 

produto. Foi combinada uma dinâmica para a reunião seguinte; 
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 Na segunda reunião foi feita uma dinâmica de colagem das plantas que as pessoas 

levaram e exposição, por parte dos participantes, do seu conhecimento sobre elas; 

 Na terceira e última reunião o centro do diálogo foi o produto para emergirem ideias a 

respeito do desenvolvimento do mesmo. 

 Em todas as reuniões primou-se pela dialogicidade, onde cada participante teve a 

oportunidade de se colocar com bastante liberdade de expressão. 

 No instrumento de coleta de dados constam informações de identificação do 

participante, perguntas abertas e fechadas. Os formulários foram preenchidos pelos 

participantes com auxílio da pesquisadora, pois como se trata de uma população, 

predominantemente, rural, corria-se o risco de alguns entrevistados serem analfabetos.  

 

3.6 TRATAMENTO DOS DADOS E ANÁLISE 

 

 Para que fosse possível compreender os significados das expressões, falas e 

sentimentos relacionados aos valores e tradições culturais dos participantes, optou-se pela 

análise temática de conteúdo, por ser capaz de ir além do que está contido nas 

mensagens
44

. 

 Esta fase é composta por três etapas: 

1) A pré-análise: organizou-se todo o material e fez-se várias leituras para explorá-lo ao 

máximo, sem perder o foco dos objetivos e das questões norteadora; 

2) A exploração do material: foi feita seleção de trechos, frases e palavras-chave com 

intuito de destacar pontos relevantes para analizá-los e agrupá-los, fazendo articulação 

com o referencial teórico; 

3) O tratamento dos resultados, a inferência e as interpretações: nesta fase organizou-se o 

conteúdo destacado em categorias para uma melhor visualização e discussão, ainda com 

base no referencial teórico
44

. 

 As categorias foram traçadas de acordo com o roteiro das entrevistas e da 

observação feita nas dinâmicas de grupo. Após agrupamento dos temas e mais algumas 

leituras para confirmação, foram organizadas três categorias; e estas divididas em 

subcategorias. 

 Os dados sociodemográficos também foram tratados como uma categoria à parte, 

por serem considerados de relevância, já que se trata de uma pesquisa de cunho social. 

Seus dados foram analisados e contextualizados. A discussão desses dados foi feita 

separadamente, de acordo com a temática. 
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 O quadro com a definição das categorias encontra-se no capítulo dos resultados. 

 

3.7 PRODUTO DA PESQUISA 

 

 Formação de um grupo de estudos e práticas complementares com plantas 

medicinais voltado para autonomia do cuidado em saúde. 

 No transcorrer da rotina de trabalho pode-se observar que muitas pessoas têm 

dificuldade de acesso aos centros de atendimento médico, tendo por vezes como único 

recurso terapêutico as plantas medicinais que encontram em seus quintais, ou nos quintais 

de vizinhos e parentes. 

 A ideia deste produto surge do desejo de resgatar um trabalho comunitário, 

realizado no passado, com produção de fitoterápicos para a população e desenvolvido 

através de atividade de grupo. 

 O uso de plantas medicinais como recurso terapêutico, nas suas mais variadas 

formas, é uma prática que está inserida no cotidiano das pessoas e vem crescendo muito 

nas últimas décadas, ocupando um papel importante na atenção básica para a saúde. 

 O Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM nº 886, de 20 de abril de 2010, 

instituiu a Farmácia Viva no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
45

, sob gestão 

estadual, municipal ou do Distrito Federal. 

 O uso das plantas medicinais na atenção básica se justifica por oferecer baixo custo, 

por resgatar o conhecimento tradicional que caracteriza um patrimônio cultural e promover 

um uso de forma mais consciente com embasamento científico, enlaçando este com o 

conhecimento popular. 

 Conforme a política vigente para a regulamentação de medicamentos no Brasil, 

publicada pela ANVISA em 2004, a fitoterapia entende que os extratos vegetais, 

compostos de substâncias produzidas pela natureza, são tão ou mais seguros e eficazes que 

os produzidos sinteticamente
46

. O que respalda também o uso de remédios caseiros como 

chás e xaropes, produzidos artesanalmente com plantas medicinais, desde que com o 

devido conhecimento para sua indicação. 

 O produto da pesquisa encontra-se detalhado no apêndice D. 
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4 RESULTADOS  

 

 Os resultados estão apresentados de acordo com os depoimentos emergidos das 

entrevistas e da observação durante as dinâmicas de grupo. No primeiro momento são 

descritos os dados sociodemográficos; e a seguir são descritos os conteúdos referentes às 

entrevistas e às observações registradas no diário de campo, fruto das dinâmicas de grupo. 

Estas foram transcritas e categorizadas por unidades temáticas. 

 

4.1 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

 Foram realizadas dez entrevistas, consideradas numericamente satisfatórias para 

atender os objetivos propostos, tendo em vista que o universo é composto por pessoas da 

mesma localidade e usam, na grande maioria dos casos, plantas nativas da região, e 

também para não ultrapassar o número máximo, sugerido na literatura, para trabalho em 

grupo. 

 Os dados sociodemográficos que constavam no cabeçalho do formulário, usado 

como roteiro para as entrevistas, foram processados no programa Microsoft Office – 

Excel/Windows, organizados de acordo com o tipo de variável e apresentados sob a forma 

de tabela para melhor visualização (Tabela 1). 

 Em relação ao gênero, 09 são do sexo feminino e 01 masculino. 

 A faixa etária variou entre os 22 e 61 anos, sendo 01 dos 22 aos 32 anos, 05 dos 33 

aos 43anos, 02 dos 44 aos 54 anos e 02 acima dos 55 anos. Optou-se também por 

entrevistar pessoas mais jovens para verificar a propagação desse conhecimento e o risco 

de perda desse patrimônio cultural, em virtude do processo de industrialização que traz 

como consequência a saída do homem das regiões rurais em busca de melhores 

oportunidades de trabalho para aumento da renda familiar. 

 Com relação à descendência étnica todos os entrevistados são mestiços, sendo que 

07 com herança genética branca e negra e 03 com herança genética branca, negra e 

indígena. 

 Com relação à escolaridade 02 tinham primeiro grau incompleto, 02 com primeiro 

grau completo, 05 com segundo grau completo e 01 com terceiro grau completo. 

 Quanto à naturalidade houve predomínio do município de Campos dos Goytacazes, 

representando 07 dos entrevistados. 01 é natural do Rio de Janeiro, 01 de Cabo Frio e 01 

de São Francisco do Itabapoana, que é vizinho a Campos. 
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 A renda familiar ficou até o máximo de cinco salários mínimos, sendo que 03 

variou em até um salário, 04 variou de um a três salários e 03 variou de três a cinco 

salários mínimos. 

 Quanto à religião 01 se apresentou como messiânico, 04 como católicos e 05 como 

evangélicos. 

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS                      N % 

Nº total de entrevistados 10 100% 

Sexo  

Feminino 9 90% 

Masculino 1 10% 

Idade 

Dos 22 aos 32 anos 1 10% 

Dos 33 aos 43 anos 5 50% 

Dos 44 aos 54 anos 2 20% 

Acima dos 54 anos 2 20% 

Descendência étnica 

Branca e Negra 7 70% 

Negra, Branca e Indígena 3 30% 

Grau de escolaridade  

Ensino Fundamental completo 2 20% 

Ensino Fundamental incompleto 2 20% 

Ensino Médio completo 5 50% 

Ensino Superior completo 1 10% 

Naturalidade 

Campos dos Goytacazes 7 70% 

Rio de Janeiro 1 10% 

Cabo Frio 1 10% 

São Francisco de Itabapoana 1 10% 

Renda familiar mensal 

Até 1 salário mínimo 3 30% 

De 1 - 3 salários mínimos 4 40% 

De 4 a 5 salários mínimos 3 30% 

Religião 

Católica 4 40% 

Evangélica 5 50% 

Messiânica 1 10% 
Fonte: elaborada pela autora com dados da Unidade Pré-Hospitalar de Travessão, do município de 

Campos dos Goytacazes. 
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4.2 DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO E CONSTRUÇÃO DAS CATEGORIAS 

 

 Nesta etapa descreve-se o conteúdo das entrevistas e das dinâmicas de grupo, 

organizadas e congregadas em três categorias, a saber: Categoria 1 – Patrimônio 

cultural: conhecimento, preparo e uso das plantas medicinais; Categoria 2 – A 

importância dada à terapia com plantas medicinais; Categoria 3 – Acesso aos serviços 

de saúde. 

 Essas categorias surgiram após a exploração e análise do material transcrito e foram 

dividas em subcategorias para melhor compreensão dos resultados, conforme pode ser 

observado do quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Definição de categorias e subcategorias  

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

1 – Patrimônio cultural: 

conhecimento, preparo e uso das 

plantas medicinais 

1ª – Sobre a aquisição do conhecimento 

2ª – O conhecimento e utilidade das plantas 

medicinais 

3ª – Sobre a obtenção das plantas medicinais. 

4ª – Sobre o preparo e a utilização das plantas 

medicinais 

5ª – Ação da planta no organismo 

6ª – Participação em grupos/espaços de trocas de 

conhecimento 

2 – A importância dada à terapia 

com plantas medicinais 

1ª – Importância do uso das plantas medicinais 

2ª – Quanto a indicação para outros 

3ª – Entre benefícios e malefícios 

3 – Acesso aos serviços de saúde 1ª – Acesso a tratamento com plantas medicinais no 

serviço de saúde pública 

2ª – Informação sobre uso anterior de planta 

medicinal 

3ª – Recomendações ou sugestões para facilitar o 

acesso a tratamentos com plantas medicinais nos 

serviços de saúde pública 

Fonte: entrevistas realizadas entre fevereiro de 2016 e abril de 2016. 

 

4.2.1 Categoria 1 - Patrimônio cultural: conhecimento, preparo e uso das plantas 

medicinais  

 

 Esta categoria, que trata do patrimônio cultural, abordando o conhecimento dos 

usuários, as formas de preparo e utilização das plantas medicinais, foi dividida em seis 

subcategorias.  
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1ª subcategoria: Sobre a aquisição do conhecimento 

 

 Constatou-se que 04 adquiriram por parte da avó, 03 por parte da mãe e 03 por 

parte de parentes em geral, amigos e vizinhos. 

 As falas abaixo, mencionadas como exemplo, reforçam o modo de transmissão 

desse conhecimento milenar, mostrando a relação de carinho entre familiares na intenção 

de passar seus conhecimentos às gerações futuras. 

 

 

Comecei a utilizar com meus avós, tinha problemas com gripe, dor de barriga, 

verminose, dor de cabeça, febre, todas as coisas corriqueiras do dia-a-dia. 

(Entrevista 1) 

 

Conheci através das minhas avós, tias, vizinhas. Antigamente a gente tratava as 

crianças era com plantas medicinais, a maioria das doenças eram com plantas, 

banhos. [...] comia alguma coisa, fez mal, aí a mãe dava um chazinho de boldo; 

criança muito agitada, não queria dormir, aí dava um chazinho de cidreira... 

(Entrevista 3) 

 

Através da minha mãe. Coisa de família. Um passa para o outro, diz que não 

tem contra indicação, que não faz mal. Agente acaba tomando. (Entrevista 6) 

 

 

 Na primeira reunião do grupo também foi levantada essa questão e o resultado foi o 

mesmo. A maioria teve acesso às plantas medicinais desde a infância através dos pais, avós 

e familiares em geral. 

 

2ª subcategoria: O conhecimento e utilidade das plantas medicinais 

 

 Constatou-se que a Erva-cidreira é citada em 09 das entrevistas e é utilizada como 

calmante, hipotensora, para ansiedade e também em caso de tosse e gases. Em 05 das 

entrevistas aparece o Boldo que é usado para problemas hepáticos e digestivos. 04 dos 

entrevistados citam o Capim-limão, a Babosa e Arnica como calmante, anticancerígeno e 

anti-inflamatório, respectivamente. 03 dos entrevistados citam que Quebra-pedra, Pico-

preto, Hortelã, Amora, Saião e Tanchagem são indicados, respectivamente, para tratamento 

de cálculos renais, infecção urinária, como calmante, repositor hormonal, expectorante e 

anti-inflamatório. Varias outras plantas foram citadas pelos entrevistados, tais como: erva-

doce, erva-santa ou erva-de-santa-maria, espinheira-santa, cana-do-brejo, inhame, noni, 

mertiolate, romã, camomila, que correspondem a 02 das entrevistas; e louro, casca de 

cebola, salsa, melissa, agrião, beterraba, alfavaca, rosa branca, hortelã-pimenta, erva-de-

são-joão, semente de sucupira, chá verde, carqueja, cavalinha, pata-de-vaca, feijão branco, 
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ginkgo biloba, amoxilina, berinjela, chuchu, maracujá, correspondem a 01 das citações. 

 Foram citadas as seguintes composições: maçã com canela, usado como calmante; 

folha de chuchu com alpiste, para baixar a pressão; folha de noni com alfavaca e amora, 

também como hipotensores; arnica com tanchagem, como anti-inflamatórias; agrião com 

saião, principalmente em forma de xarope, como expectorantes; inhame com suco de 

laranja, para melhorar a imunidade; erva-cidreira com capim-limão, como calmante; e chá 

de louro com cebola e salsa, para problema de gases. 

 Na dinâmica de grupo foram citadas as seguintes plantas que não foram 

mencionadas nas entrevistas: chaya, que tem indicação como repositor de nutrientes e 

hipoglicemiante; assa-peixe, como sendo expectorante e digestiva; pitangueira, como 

sendo antitérmica e anti-inflamatória; o gervão-roxo, como desintoxicante e depurativo; a 

batata-tostão (também conhecida como erva-tostão ou batata-de-porco), indicada para 

hepatites, anemias e como diurética; o carajuru, conhecida também como gabiroba, como 

um ótimo repositor de vitaminas do complexo B; anador, como analgésico e antitérmico; 

mertiolate, como tendo efeito cicatrizante e como sendo uma ótima planta para ser usada 

em forma de pomada; canguru indicada para tratar artrite e também para casos de 

poliomielite e outros problemas do sistema nervoso; e por último, a urtiga-branca, 

conhecida também como amora-do-mato, que tem indicação como depurativa e tonificante. 

 

3ª subcategoria: Sobre a obtenção das plantas medicinais 

 

 Apareceu, neste caso, mais de uma forma de adquirir a planta, citada pela mesma 

pessoa. 06 dos entrevistados disseram que possuem plantação própria e/ou pegam com 

amigos e vizinhos; e 04 dos entrevistados compram em lojas de produtos naturais, 

farmácias e etc... 

 Isso é demonstrado nos relatos abaixo:  

 

 

Quando nós éramos crianças, ninguém comprava planta medicinal, todo mundo 

tinha no seu quintal, então a gente trocava. Se não tivesse no quintal, apanhava 

com a vizinha ou com uma tia, com alguém, jamais a gente comprava, não 

existia isso. (Entrevista 3) 

 

Através da minha bisavó e da minha avó que sempre usavam ervas. (Entrevista 

1) 

 

Através de vizinhos que fala: toma isso que é bom... (Entrevista 4) 
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4ª subcategoria: Sobre o preparo e a utilização 

 

 Neste caso também houve mais de uma forma de preparo realizada pela mesma 

pessoa. Verificou-se que todos fizeram uso em forma de chá, sendo que informaram duas 

formas de preparo do chá: infusão para folhas e flores, neste caso apaga-se o fogo logo 

após a água ferver e acrescenta-se a planta, deixando abafado por 10 min; e a decocção, 

usada para caules, cascas e sementes, nesse caso ferve-se as partes da planta, juntamente 

com a água, por 10 min. 

 Foram citados também o uso dos sumos em 03 das entrevistas, das tinturas em 02 

das entrevistas e das garrafadas, pomadas e óleos em 01 das entrevistas. 

 Depoimentos relacionados ao preparo de chá e uso do sumo: 

 

 

Eu fervo a água e boto as folhas e deixo abafado, em infusão. Mas quando é 

caule, as partes mais grossas, eu fervo uns cinco minutos e desligo. (Entrevista 

1) 

 

Eu boto a água para ferver com a folha dentro e deixo ferver, e quando esfria eu 

começo a tomar. (Entrevista 8)  

 

Eu corto as rodelas (de berinjela) e coloco com água dentro da geladeira e tomo 

no outro dia. (Entrevista 9) 

 

[...] Era minha mãe que fazia para mim (o chá, botava a água para ferver com o 

chá, coava e me dava. Quente ou gelado... fervia tudo junto, com a planta 

dentro. Agora é diferente. Agora eu conheço, ferve primeiro a água, coloca ali 

(a planta), e abafa, depois você côa e bebe. Deixa ferver, desliga o fogo e põe a 

planta. (Entrevista 10) 

 

Me ensinaram a socar as folhas (de boldo) e tirar um pouco só sumo e tomar 

com água, sem ferver, bem natural... (Entrevista 6) 

 

O mertiolate a gente usa para machucado... Tira o sumo, um líquido amarelo, 

tipo um leite e coloca no machucado. (Entrevista 7) 

 

 

5ª subcategoria: Ação da planta no organismo. 

 

 06 dos entrevistados responderam que não sabem; 02 disseram que as plantas agem 

limpando o organismo e cicatrizando; 01 disse que agem curando e diminuindo a dor; e 01 

disse que agem através de seus princípios ativos e da mesma forma que os medicamentos. 

 

 

A planta age no organismo limpando, curando, cicatrizando. Em caso de 

feridas, dependendo da erva, você pode fazer uma pomada com ela. (Entrevista 

1) 
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Te dizer precisamente como age, eu não sei te dizer (como a planta age), só que 

eu acho que é a mesma forma terapêutica que a gente usa os medicamentos em 

comprimidos, as medicações sintéticas, eu acredito na ação das ervas 

medicinais. (Entrevista 2) 

 

Ela age pelo seu princípio ativo. Alguns cicatrizam, outros limpam... (Entrevista 

3) 

 

Não sei. Só sei que tomo e me faz bem, me sinto bem. (Entrevista 5) 

 

 

6ª subcategoria: Participação em grupos/espaços de trocas de conhecimentos 

 

 Indagou-se sobre a participação em algum grupo de estudo sobre plantas 

medicinais. 08 referiram nunca ter participado de algum grupo e 02 responderam que sim. 

 

 

Gostaria até de fazer um curso de fitoterapia. Eu tenho amigos que estão 

fazendo esse curso e têm trazido muita novidade para a gente, mas não é aqui 

em Campos. (Entrevista 3) 

 

 

4.2.2 Categoria 2 – A importância dada à terapia com plantas medicinais 

 

 Esta categoria, que verifica a importância que é dada, por parte dos usuários, às 

terapias com plantas medicinais, foi dividida em três subcategorias. 

 

1ª subcategoria: Importância do uso da planta medicinal 

 

 09 dos entrevistados consideram muito importante a utilização de plantas 

medicinais com finalidade terapêutica e 01 se mostrou indiferente. Aqui se inclui algumas 

falas para uma melhor visualização: 

 

 

É tudo, é a continuação da vida, a planta comigo e eu com a planta. Porque ela 

me cura, eu dependo dela, eu cuido dela, ela cuida de mim. (Entrevista 01) 

 

[...] Eu vejo como processo saudável para a minha saúde, eu procuro fazer uso 

justamente para evitar o uso das drogas sintéticas... Então eu acho que você 

consegue trazer bons resultados com o uso das ervas, da melhora da 

alimentação, justamente até para evitar maiores problemas de saúde... As 

medicações viraram uma faca de dois gumes, cuida de um lado, complica de 

outro. Seria até ter uma qualidade de vida. (Entrevista 02) 

 

Não se compara uma planta com alopatia. A planta se usa toda. Seria muito 

bom voltar às origens. Isso tem que ser incentivado entre a população. 

(Entrevista 3)   
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É bom para a saúde. Melhor do que ficar tomando esses remédios... (se refere a 

alopáticos). É mais saudável. Tenho em casa. (Entrevista 08) 

 

É mais natural, não tem química. (Entrevista 10) 

 

 

2ª subcategoria: Quanto à indicação para outras pessoas. 

 

 08 dos entrevistados indicam para amigos e conhecidos, de modo geral, e 02 

responderam que nunca indicaram para outras pessoas.  

 

 

[...] para gastrite indiquei espinheira-santa, para furúnculo, babosa. [...] levei a 

pessoa para a sala, dei uma massageada no local do furúnculo. Botou babosa 

por dois dias. Secou tudo. (Entrevista 1) 

 

Ensinei à outra pessoa que é da minha igreja. Ela falou do marido dela, que 

estava sentindo essa dor (no estômago), aí falei para tomar chá de romã, eles 

dois me agradecem até hoje. (Entrevista 4)  

 

[...] Eu falei para usar babosa, [...] romã para a garganta e afta, [...]arnica, 

anti-inflamatório. Eu vi o resultado do romã para a garganta. Passou rápido. 

(Entrevista 7) 

 

 

3ª subcategoria: Entre benefícios e malefícios 

 

 Esta subcategoria questionou sobre os benefícios e malefícios identificados com a 

utilização de plantas medicinais. 08 dos entrevistados relataram que só verificaram 

benefícios tais como alívio do mal-estar e cura; 02 relataram que verificaram malefícios 

tais como dor no estômago e elevação da pressão arterial após uso do chá de arnica e mal-

estar inespecífico após o uso. Esses resultados podem ser verificados nas falas abaixo 

destacadas: 

 

 

Eu estava com uma dorzinha no estômago. Estava tomando omeprazol e 

dipirona e não melhorava. Aí me lembrei do Romã, de fazer o chá. Fiz e tomei 

por uns dois, três dias; melhorou e a dor não voltou. Tomei por uma a duas 

semanas, aí tinha passado a dor. (Entrevista 4) 

 

[...] há vários (benefícios) melhora a digestão, dor de cabeça. O ginkgo biloba, 

o chá, a visão até melhora, porque atua no cérebro para memória. (Entrevista 5) 

 

Tomei chá de arnica e me deu dor no estômago e aumentou a pressão. 

(Entrevista 3) 
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4.2.3 Categoria 3 – Acesso aos serviços de saúde 

 

 Esta categoria, que trata do acesso à terapia com plantas medicinais, nos serviços de 

saúde pública, se divide em três subcategorias. 

 

1ª subcategoria: Acesso a tratamento com plantas medicinais 

 

 Todos os entrevistados responderam que não tiveram acesso. 

 

 

Isso não existe por aqui não. Até proíbem a gente de usar em casa. (Entrevista 3) 

 

 

2ª subcategoria: Informação sobre uso anterior de plantas medicinais 

 

 Partindo da premissa que os entrevistados fazem uso de plantas medicinais para 

tratar da saúde, foram questionados se, quando precisam de atendimento 

médico/hospitalar, falam para o profissional que usaram algum tipo de planta medicinal. 06 

dos entrevistados disseram que sim, 03 disseram que não falam e 01 disse que só fala se o 

profissional for conhecido. Eis aqui algumas falas: 

 

 

Falo, mesmo que ele zangue comigo. Sempre eles são contra. Dizem que não tem 

nada haver, que não vale nada. Alguns médicos mais antigos, eles até aceitam, 

mas os médicos novos, falam que não tem nada haver. (Entrevista 01) 

 

[...] Não. Porque eu acabo resolvendo (com plantas medicinais), aí eu não vou 

não (ao médico). (Entrevista 2) 

 

Falo. Tem uns que ficam quietos, outros que falam para não usar. A maioria fala 

para não usar. (Entrevista 04) 

 

Quando o médico é conhecido eu falo, mas a maioria dos médicos tenta fazer 

com a pessoa não use mais (planta medicinal). Os médicos deveriam ser 

informados sobre isso. (Entrevista 3) 

 

 

Já disse sim. [...] Normalmente eles dão risada, e dizem que se não tivesse 

tomado nada, estaria do mesmo jeito. (Entrevista 06) 

 

 

3ª subcategoria: Recomendações ou sugestões para facilitar o acesso 

 

 05 responderam que é necessário ter mais informação e divulgação sobre o 

tratamento à base de plantas medicinais; 03 não sabem o que sugerir; 02 responderam que 
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é necessário incentivar o uso e 01 sugeriu que se faça treinamento dos profissionais quanto 

ao uso das terapias com plantas medicinais e quanto à necessidade de relacionar esses 

tratamentos com a medicina convencional. 

 

 

Deveria ter mais diálogo sobre as plantas, a maneira de utilizar corretamente, 

porque tem vantagens e desvantagens. Deveria ser um assunto mais aberto para 

população, para as pessoas saberem lidar com a situação. Divulgação. 

(Entrevista 1) 

 

Eu acho que deveria ser mais esclarecido para as pessoas. Para quê cada planta 

serve? Qual função dela no nosso organismo? O que fazer? Como elas agem? 

Para que tipo de doença? Eu acho que podia ser mais claro. Mais informativo. 

(Entrevista 6) 

 

Ter mais palestras nos postos de saúde. (Entrevista 8)  

 

Não sei. As pessoas da terra conhecem as plantas, mas não conhecem medicina. 

Tinha que ter uma forma de relacionar essas duas coisas. (Entrevista 3) 

 

Não sei dizer. (Entrevista 10) 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

5.1 QUANTO AO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 Quanto ao gênero dos participantes, observou-se uma prevalência de pessoas do 

sexo feminino, o que pode ser comprovado também por Guimarães, destacando que, 

historicamente, recai sobre a mulher a tendência aos cuidados que garantem à vida dando 

continuidade a espécie humana. E, continua, considerando a tradição milenar da mulher, na 

figura da mãe, oferecendo cuidado integral ao filho
47

. 

 Colliére
8
 diz que tal fato é uma tendência da mulher, pois no passado exercia suas 

atividades laborais em seu espaço privado, familiar, onde ficava responsável pela atenção 

às crianças, aos idosos, aos doentes. As atividades que garantiam a sustentação econômica 

e a provisão de todos os recursos necessários para isso, na família, ficavam a cargo dos 

homens.  

 Estudo realizado no Rio Grande do Sul identificou que a figura da mulher, na 

comunidade, é fundamental para preservação do patrimônio cultural relacionado ao cultivo 

e uso das plantas medicinais, benzeduras e orações. A manutenção dessas práticas por 

parte dessas mulheres é o que mantém esse conhecimento vivo
48

.  

 Com relação à idade, a maioria dos entrevistados ficou na faixa dos 22 aos 43 anos, 

sendo que metade do total de entrevistados ficou na faixa dos 33 aos 43 anos. Isso 

demonstra que, para a comunidade em questão, esse conhecimento independe de faixa 

etária e continua sendo perpetuado para a população mais jovem. Ainda assim, é um 

conhecimento que precisa ser preservado, pois trata-se de um patrimônio cultural que 

compõe nossa história. Este resultado está em concordância com o que Carvalho afirma em 

seu estudo: ―Foi possível observar que o idoso é um importante meio de transmissão de 

informações práticas e teóricas sobre a fitoterapia. Sendo também oportuno ressaltar que 

essa prática é de grande relevância cultural para indivíduos de diferentes faixas etárias‖
49

.  

 Pode-se observar ao longo das entrevistas que não se trata de algo ensinado 

formalmente, mas sim de uma cultura fortemente inserida no dia a dia das pessoas. E, 

como algo natural, ao se observar avós e pais tendo determinados comportamentos, os 

filhos repetirão para eles próprios e educarão seus filhos e netos da mesma forma.  

 Esta observação está de acordo com os resultados da pesquisa que verificou que os 

sujeitos costumam fazer mais uso de fitoterápicos na forma de chás, por terem aprendido 

com seus pais e avós sobre seus benefícios, e que esse conhecimento é passado por meio 
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da tradição oral
50

. O núcleo familiar é o maior veículo de transmissão desse conhecimento 

atingindo todas as faixas etárias
51

.  

 Com relação à etnia, também podemos perceber as raízes civilizatórias, pois na 

história do Brasil Negros e Índios contribuíram muito para agregar esse conhecimento, em 

um período que não se tinha acesso fácil aos médicos, medicamentos e hospitais. Tinha-se 

curandeiros, benzedeiras, que por uma facilidade natural encontrava nas plantas a solução 

para seus males.  

 A medicina popular no Brasil, com uso de plantas medicinais, em primeira 

instância, surge do conhecimento indígena e foi agregado pelos negros e europeus, que 

também deram sua contribuição. No período do Brasil-colônia ter acesso aos médicos era 

só para os moradores das cidades e com recursos financeiros. As pessoas das áreas rurais 

contavam com os curandeiros. Logo, foi a articulação desse conhecimento miscigenado 

que gerou tamanha diversidade de indicações fitoterápicas
51

.  

 A cidade de Campos, assim como o Brasil de modo geral, no período da 

colonização, era povoada pelos Índios Goitacá, que foram se extinguindo no decorrer da 

entrada dos portugueses. Estes trouxeram a influência da cultura europeia e mais tarde se 

insere a influência negra, fruto do processo de escravidão, em função do grande número de 

usinas de cana de açúcar. Essas três raízes étnicas são bem fortes e acentuadas na região, 

assim como também são fortes os hábitos culturais oriundos delas. 

 Em relação ao grau de escolaridade, verificou-se que metade dos entrevistados 

possui ensino médio completo; o que pode facilitar a compreensão das atividades propostas 

na pesquisa de desenvolver um grupo de estudos voltado para o enlace do conhecimento 

popular com o científico. 

 Estudos anteriores constataram que a maior procura pelas práticas integrativas vem 

da população com baixa escolaridade; o que não se verifica nesse estudo. Assim, pode-se 

deduzir que as raízes culturais são tão profundas que, apesar de terem um nível escolar 

consideravelmente bom, não romperam com suas tradições e hábitos
3
.  

 A naturalidade dos entrevistados, em sua maioria, é do município, cenário da 

pesquisa; o que reforça as características étnicas do local e a inclinação natural, decorrente 

de sua etnia, para usar plantas com finalidade terapêutica. 

 Na diretriz da atenção básica encontrou-se preconizada a importância da relação do 

serviço prestado e a proximidade com a comunidade, para facilitar o acesso aos serviços de 

saúde e para tal os territórios são bem delimitados
12

. Assim, este resultado está em 

consonância com esta determinação. 
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 Com relação à renda familiar, verificou-se uma variação entre um e três salários 

mínimos nacionais na maioria das entrevistas. Segundo o IBGE essa renda se enquadra na 

classe D, sendo considerada baixa renda. Segundo pesquisas, este é um dos fatores que 

leva as pessoas a buscarem alternativas de tratamento menos onerosas, e as plantas 

medicinais representam um recurso de fácil acessibilidade e com uma considerável 

eficácia. 

 Assim, esses resultados encontram-se de acordo com estudos anteriores, onde se 

evidenciou que há uma maior prevalência na busca de práticas complementares por parte 

das pessoas de baixa renda
3
.  

 Bastos e Lopes
52

, em estudo com objetivo de avaliar o conhecimento do 

profissional de enfermagem sobre fitoterapia, também observaram em seus resultados a 

importância do baixo custo dos fitoterápicos para os clientes de baixa renda. 

 Quanto à religião, houve uma predominância de evangélicos, seguidos de católicos. 

Porém não foi evidenciada relação do uso de plantas medicinais para manutenção da saúde 

com a religiosidade, ou opção religiosa dos participantes, embora na bibliografia 

verificam-se alguns estudos fazendo referência à importância da religião na preservação da 

saúde mental dos indivíduos
53

. 

 Nessa amostragem observa-se a ausência de religião de origem africana e uma 

predominância do protestantismo, demonstrando uma transformação cultural de 

racionalidade, ou seja, pouca relação entre o patrimônio cultural e a religião. Foi 

interessante verificar também que a entrada do protestantismo, religião de origem europeia, 

não afastou as pessoas de seus saberes relacionados ao cuidado com a saúde, que nesse 

caso tem origem indígena. 

 Observou-se ainda, em outros estudos, a relação entre o uso de plantas medicinais e 

a prática de rezas ou benzeduras. A maioria das pessoas que se utiliza dessas práticas se 

declara católica, relacionando também a fé a muitos processos de cura
48

.  

 Guimarães
54

, no mesmo sentido da pesquisa anterior, observou a presença dos 

curandeiros e rezadores, que ―praticam uma medicina ligada à religião‖, mas sem exercício 

institucionalizado. Refere que o uso da fitoterapia vem acompanhado da crença na cura, 

relacionada à intervenção divina no processo. 
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5.2 QUANTO AO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

 Pode-se verificar, com relação à aquisição do conhecimento, que a maioria dos 

entrevistados teve acesso ao tratamento com as plantas medicinais desde a infância, no 

núcleo familiar; pois a maioria conheceu essas plantas através dos avós e pais. 

 Alguns entrevistados aprenderam na fase adulta, pela necessidade ou interesse 

pessoal. Mas, ainda assim, observa-se a transmissão de pessoa para pessoa, dentro do 

núcleo das famílias através de gerações. Colliére
55

 afirma que é na infância que surgem as 

primeiras manifestações desse conhecimento passando de geração para geração. 

 Outros autores
38

 mencionam, ao pesquisar sobre o uso de plantas medicinais e 

cuidado de enfermagem, que grande parte da população utiliza esses recursos naturais para 

o cuidado com a própria saúde e a saúde de familiares; transferindo esse conhecimento no 

contexto sociofamiliar e assim passando de geração a geração.  

 A maioria dos entrevistados cita figuras femininas, avó e mãe principalmente, como 

as primeiras transmissoras desse conhecimento. O que reforça o papel feminino na 

educação e cuidado familiar: 

 

 

Na família, a mulher é a receptora dos conhecimentos tradicionais repassados 

entre as gerações, domina o repertório das queixas e as práticas de cura, 

manipulando e preservando as plantas medicinais, produzindo chás, pomadas e 

xaropes para os mais distintos males, incluindo os desconfortos do corpo e da 

alma, tornando-se, assim, uma referência no cuidado familiar e da comunidade
56

. 

 

 

 No transcorrer das entrevistas com os sujeitos da pesquisa e nas dinâmicas 

realizadas durante as reuniões com o grupo, pode-se perceber a expressão de ternura e 

prazer e o quanto foi bom para eles relembrarem das relações familiares, do afeto e do 

carinho recebido de quem lhes ensinou essa prática complementar de cuidado com a saúde. 

Esse aprendizado persiste até o momento; pois observou-se que alguns deles possuem 

livros, revistas ou cadernos de anotações referentes aos ensinamentos sobre o uso das 

plantas medicinais. Observou-se também o interesse, por parte dos sujeitos, em continuar 

estudando para aperfeiçoarem seus conhecimentos sobre as finalidades terapêuticas das 

plantas medicinais, integrando o conhecimento científico. 

 Compreende-se nesse caso uma autonomia já desenvolvida pelos sujeitos no ato de 

buscar na flora o recurso para o cuidado da saúde individual e da família. Porém, torna-se 

necessário um processo educativo para o uso mais consciente, pois esse conhecimento é 

fruto do senso comum, como uma ―consciência ingênua‖, instintiva, que necessita da 
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consciência crítica para gerar um novo saber, fruto da coesão com o conhecimento 

fundamentado em pesquisas científicas, entretanto, esse conhecimento popular precisa ser 

valorizado. 

 Freire afirma que ―o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 

imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros‖
5
. Para o 

referido autor ―quanto mais me torno rigoroso na minha prática de conhecer tanto mais, 

porque crítico, respeito devo guardar pelo saber ingênuo a ser superado pelo saber 

produzido através do exercício da curiosidade epistemológica‖
5
.  

 Nesta concepção entende-se que a autonomia é o caminho para a conquista da 

liberdade e esta só é possível com base em conhecimentos concretos, sustentáveis. 

 Sobre o conhecimento e utilidade das plantas medicinais, na concepção dos 

usuários, foi possível observar os saberes populares sustentados com as práticas cotidianas. 

Surgiu um total de 40 plantas; o que deixa claro a diversidade no uso e conhecimento, e 

também da flora acessível à população local. 

 Para analisar melhor esses saberes, organizou-se, em um quadro, as plantas citadas 

com nome e indicação popular e científicos, para assim poder traçar um paralelo entre 

ambos. Como o número de plantas foi grande, optou-se por inserir somente as plantas 

citadas por no mínimo duas pessoas. 

  

Quadro 2 – Descrição da relação entre a planta medicinal e suas indicações 

 
NOME POPULAR/ 

CIENTÍFICO 

INDICAÇÃO 

POPULAR 
INDICAÇÃO CIENTÍFICA 

1 Erva-cidreira 

(Lippia Alba) 

Calmante Calmante, espasmolítica suave. 

2 Capim-limão 

(Cymbopogon citratus) 

Calmante Calmante e espasmolítica suave. 

3 Babosa 

(Aloe vera) 

Cicatrizante para 

queimaduras, 

laxante, 

anticancerígeno  

Cicatrizante, antimicrobiana, laxante. 

4 Boldo 

(Plectranthus barbatus) 

Fígado, digestivo Hipossecretora gástrica. Indicação: gastrite, 

dispepsia, azia, mal estar gástrico. 

5 Quebra-pedra 

(Phyllanthus tenellus) 

Rins, cálculo 

renal, diurético 

Relaxante e analgésica dos ureteres. Indicação: 

litíase renal e nas taxas altas de ácido úrico. 

6 Pico-preto 

(Bidens pilosa) 

Rins, 

antiinflamatório 

Bactericida, hepatoprotetora, antiinflamatória. 

7 Hortelã 

(Menta x villosa) 

Calmante, 

digestão 

Vermífuga. 

8 Arnica-do-mato 

(Solidago chilensis) 

Antiinflamatória, 

dores reumáticas 

e articulares 

Ação não comprovada cientificamente. Não é 

indicada para uso interno. 

(continua) 
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(conclusão) 

 

 
NOME POPULAR/ 

CIENTÍFICO 

INDICAÇÃO 

POPULAR 
INDICAÇÃO CIENTÍFICA 

9 Amora 

(Rubus brasiliensis) 

Repositor 

hormonal 

Diurética, antiespasmódica, laxativa, tônica. 

10 Tanchagem 

(Plantago major) 

Antiinflamatória O chá das sementes é usado como laxante e 

depurativo. O chá das folhas para amidalite, 

faringite, traqueíte, estomatite. 

11 Erva-doce 

(Foeniculum vulgare) 

Gases, cólicas de 

criança 

Estimulante das funções digestivas, 

carminativo e espasmolítico. 

12 Erva-santa 

(Chenopodium 

ambrosioides) 

Verminose Eliminar vermes intestinais principalmente 

Áscaris lumbricoides. 

13 Espinheira-santa 

(Maytenus ilicifolia) 

Gastrite,  Úlceras, indigestão, gastrite crônica, dispepsia. 

14 Cana-do-brejo 

(Costus spicatus) 

Rins Suas raízes e rizomas tem indicação como 

diuréticos, tônicos. Já o suco da haste fresca 

para nefrites, sífilis, problemas da bexiga e 

diabetes. 

15 Saião 

(Kalanchoe 

brasiliensis) 

Pulmão, 

expectorante, 

antiinflamatório 

Uso local para furunculose.  

Antialérgica, antiulcerativa e imunossupressiva 

16 Romã 

(Punica granatum L.) 

Garganta, 

faringite, 

amidalite, 

laringite 

A eficácia ainda não foi comprovada embora 

se tenha estudos. Indicação: inflamação da 

boca e garganta, vermífugo. 

17 Camomila 

(Chamomilla recutita) 

Calmante Digestivo, sedativo, ansiolítico, elimina gases, 

antiespasmódica, estimula o apetite. 

18 Inhame 

(Colocasia esculenta) 

Aumenta a 

imunidade 

Ainda não tem comprovação científica 

 

19 Noni 

(Morinda citrifólia) 

Anti câncer, 

emagrecimento 

Ainda não tem comprovação científica. 

20 
Mertiolate 

(Jatropha Multifida) 

Cicatrizante Antisséptico, cicatrizante, possui estudos, mas 

sem comprovação. 
Fonte: elaborado pela autora e adaptado das obras de Lorenzi e Matos

57
; e Simões

58
. 

 

 

 Na visualização do quadro observa-se que, das vinte plantas citadas, treze 

apresentam semelhanças entre a indicação terapêutica popular e científica. A sedimentação 

do uso prático, única e exclusivamente oriundos do saber herdado ao longo do tempo, hoje 

tem o respaldo das pesquisas que comprovaram a sua eficácia. Pesquisas estas que se 

ampliam em número a cada dia ratificando o saber popular. 

 Exemplo interessante é o da quebra-pedra, cujos entrevistados indicam para 

tratamento de cálculo renal. Segundo eles, o uso do chá de suas folhas, ―como se fosse 

água‖, ajuda a eliminar os cálculos. Lorenzi e Matos
57

 relatam estudos das propriedades 

farmacológicas dessa planta, onde se constatou que é capaz de produzir relaxamento dos 

ureteres e que em paralelo com uma ação analgésica, facilita a expulsão dos cálculos sem 
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provocar dor nem sangramento, na maioria das vezes. Também aumenta a filtração 

glomerular e a excreção de ácido úrico. 

 Também observa-se no quadro, que algumas plantas são usadas terapeuticamente, 

baseando-se unicamente no conhecimento popular, pois ainda não se tem comprovação 

científica de sua ação e efeitos. Tal é o caso do Noni, muito citado como anticancerígeno, e 

da Arnica, que é ingerida na forma de chá e também não se tem tal comprovação 

relacionada à eficácia e segurança na administração, inclusive é considerada tóxica para 

uso interno. A arnica citada é a brasileira ou do mato, que substitui a verdadeira 

denominada Montana, que já foi muito estudada e é muito encontrada em formulações 

homeopáticas justamente por sua toxicidade
57

. 

 Observou-se nas entrevistas e nas dinâmicas de grupo que algumas plantas são 

utilizadas combinadas com outras. Esse é outro fato sem comprovação científica, pois pode 

haver uma potencialização dos efeitos ou uma inativação das propriedades.  

Com relação às associações feitas e as plantas com estudos inconclusivos e, 

portanto, sem evidências científicas de sua eficácia, o que se pode observar é que ainda há 

muito a conquistar de conhecimento sobre as plantas medicinais e sua utilização. Há um 

vasto campo de pesquisa ainda a ser explorado. Urge essa necessidade, pois sua utilização 

já é fato concreto há séculos e no decorrer desse tempo, quantos efeitos nocivos os 

equívocos não terão provocado?   

É importante que os profissionais de saúde se apropriem desse conhecimento, pois 

a utilização de plantas medicinais é tão significante que não se deveria prescrever qualquer 

medicação sem antes saber se está ocorrendo o uso concomitante de algum tipo de remédio 

caseiro. Essa é uma questão de consciência, do interesse real em prestar uma assistência 

que seja realmente efetiva e adequada a cada situação específica. Não se pode mais ignorar 

a ocorrência dessas práticas, que são mais constantes do que muitos profissionais de saúde 

podem supor. 

 Freire
5
 diz que os profissionais de saúde têm o dever de respeitar os saberes, 

sobretudo das classes populares, principalmente, por serem saberes socialmente 

construídos na prática comunitária.  

 Sobre a aquisição ou obtenção das plantas, observou-se nas entrevistas, e 

também nas reuniões do grupo, que as plantas são adquiridas de várias formas. As de mais 

fácil acesso, preferencialmente, são plantadas em casa, em se tratando de área rural onde a 

maioria das pessoas mora em casa com quintal e espaço para terem seu cultivo próprio. É 

importante mencionar também que a maioria das plantas citadas são nativas da região. 
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Muitas são consideradas daninhas, mas quando vistas pela ótica do cuidado para a saúde, 

adquirem valor terapêutico, e por isso faz-se o cultivo. 

 Observou-se também, nesse caso, que o quintal do vizinho ou de parentes e amigos 

torna-se uma extensão do seu próprio quintal, pois houve várias referências sobre a 

aquisição das plantas com pessoas próximas. 

 As de cultivo mais específico e de acesso mais difícil, por não serem nativas, são 

compradas, como é o caso da Camomila e Ginkgo biloba. Mesmo não sendo naturalmente 

encontradas, e já terem suas eficácias comprovadas, são utilizadas pela população. 

 Comprovou-se que a maioria dos usuários dá preferência ao uso da planta fresca, 

devido ao melhor sabor e pela praticidade. No entanto, estudos demonstram que estas 

práticas podem trazer riscos relacionados à qualidade e segurança, pois pode ocorrer erro 

no momento da colheita, na identificação da planta; e sugerem o cultivo em hortos 

discriminados por espécies para amenizar esse risco
59

.  

 Com relação à forma de preparo das plantas medicinais para o uso, constatou-

se nas entrevistas que todas as pessoas usam as plantas em forma de chá sendo que 

algumas delas, além do chá, também fazem uso de tinturas, xaropes, garrafadas. 

 Simões e outros autores
58

 consideram o preparo dos chás de três maneiras 

diferentes: infusão, decocção e maceração. A forma de preparo relatada pelos entrevistados 

e também referida no grupo está de acordo com o que foi encontrado na literatura. 

 A infusão consiste no ato de despejar água fervendo numa vasilha bem fechada 

com a planta dentro e deixá-la repousar por mais ou menos dez minutos ou, segundo o jeito 

popular mais comum descrito, em deixar a água ferver, apagar o fogo e adicionar a planta 

deixando abafado por aproximadamente dez minutos. 

 Na decocção, a forma de preparo consiste em pôr a planta junto com a água, em um 

recipiente para ferver e deixar nesse processo de fervura por cinco a trinta minutos, 

dependendo do tipo de planta e da parte da planta em questão. A literatura aconselha a 

ferver raízes e folhas secas
58

. 

 Os entrevistados referiram a mesma prática, mas acrescentaram as sementes. 

Segundo eles, os chás onde se usam sementes são os que têm uma maior necessidade de 

tempo de fervura. 

 A forma mais frequente de uso da planta medicinal é o chá. Provavelmente, por ser 

a mais simples de ser preparada, pelo fato de já se ter tudo à mão, planta, água e fogão e 

por ser um hábito cultural. Nesse caso, observa-se a conquista da autonomia consequente 

dos saberes herdados e que já trazem um grau de segurança e confiança no processo 
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adotado. 

 Segundo Paulo Freire
5
, os indivíduo, principalmente os das classes mais populares, 

já chegam com saberes socialmente construídos na prática comunitária e o respeito a esses 

saberes é um dever. Esses saberes são seus alicerces. 

 A maceração, encontrada na literatura, não foi mencionada pelos entrevistados, mas 

sim os sumos, principalmente com relação ao preparo do boldo para consumo. Nesse caso, 

as folhas são batidas no liquidificador com água e ingeridas logo após. 

 As tinturas foram referidas por duas pessoas, e segundo elas, são preparadas da 

seguinte forma: em uma vasilha de vidro, de preferência de cor escura, são acrescentados 

500 ml de álcool de cereais, 500 ml de água fervida e fria ou água mineral e 

aproximadamente 200 g de planta. Deixa-se em infusão por trinta dias, mexendo 

diariamente para facilitar o contato da planta com a solução de álcool e água. Se o vidro for 

transparente deverá ser forrado com papel alumínio. Após os trinta dias, deverá ser coada, 

com um coador de tecido de forma que não passem resíduos, e está pronta para uso. Essa 

forma de preparo também coincide com a encontrada na literatura. 

 Sobre ação das plantas no organismo, seis dos entrevistados responderam que 

não sabem; dois disseram que as plantas agem limpando o organismo e cicatrizando; um 

que agem curando e diminuindo a dor; e um que agem através de seus princípios ativos e 

da mesma forma que os medicamentos. Somente uma pessoa respondeu que age da mesma 

forma que os medicamentos alopáticos, e ainda, sem segurança. 

 Percebeu-se insegurança nos entrevistados nesse momento. Muitos relutaram e 

pararam para pensar antes de responder a questão, o que demonstra carência de 

fundamentação científica para a utilização desses recursos naturais. 

 A preferência natural pelo uso de plantas medicinais para combater as doenças está 

inserida no cotidiano. É algo tão espontâneo e de tão fácil assimilação que realmente eles 

se sentem apropriados de saber pleno. É fácil perceber em seus relatos que muitas vezes, 

utilizam os remédios caseiros, antes de procurarem os profissionais especializados nos 

serviços de saúde. E quando procuram esses serviços, não abrem mão do que já estão 

usando como tratamento, continuando a usar em paralelo com a terapêutica 

medicamentosa. Isso pode significar um risco para a saúde, pois ainda não se têm estudos 

suficientes que comprovem essas interações. Com relação a estas interações, estudos citam 

que as pesquisas têm se dirigido para as plantas de origem europeia e asiática
59

.  

 Esse cuidado complementar é oriundo, geralmente, de crenças e de valores que 

cada família tem a respeito do cuidado em situações de saúde e de doença, por isso tanta 
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empatia. Portanto, é importante considerá-lo para que o indivíduo e sua família se sintam à 

vontade no decorrer dos cuidados prestados nos serviços oficiais de saúde, mas, também é 

importante que os profissionais tenham esse conhecimento para agregar, aproveitando a 

oportunidade para educar e demonstrar que conhecimento popular e ciência não estão 

dissociados na prática.  

Para Paulo Freire ―quanto mais cultural é o ser, maior a sua infância, sua 

dependência de cuidados especiais‖
5
.  

 Sobre a participação em algum grupo de estudo sobre plantas medicinais, oito 

entrevistados responderam negativamente. Essa questão foi levantada em função do 

produto dessa pesquisa ser uma proposta de trabalho em grupo cujo objetivo é gerar um 

núcleo de estudos para propiciar o enlace do conhecimento científico com o popular. Esse 

grupo pode significar um veículo de adesão, inclusive para os profissionais de saúde da 

unidade que cuidam dessa comunidade. 

 Essa proposta foi feita e os entrevistados foram convidados a participar. Dentre 

eles, dois já participam de trabalhos em grupo ligados à Rede Fito Vida e aceitaram o 

convite de levarem a sua experiência para esse novo grupo. 

 Parafraseando Paulo Freire o entendimento não é transferido, mas coparticipado.  

 

 

Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, nos 

tornamos capazes de apreender. Por isso, somos os únicos em que aprender é 

uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente 

repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para 

mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito
5
. 

 

 

5.3 QUANTO À IMPORTÂNCIA DO USO DAS PLANTAS MEDICINAIS 

 

 Nove dos entrevistados consideram muito importante a utilização de plantas 

medicinais com finalidade terapêutica e um se mostrou indiferente. A maioria dá grande 

importância não só ao uso das plantas medicinais, mas também ao conhecimento que tem 

sobre elas. 

 Não se pode deixar de salientar o risco que os meios de comunicação oferecem, 

pois as propagandas, oriundas do poder capitalista das indústrias farmacêuticas, estimulam 

o uso de remédios alopáticos, passando a ideia de que são melhores porque fazem efeito 

mais rápido e muitos profissionais de saúde adotam essa postura desestimulando sua 

clientela a usar os remédios caseiros. 

 Essas questões podem causar dúvidas e conflitos, nos usuários, entre o que se sabe 
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e experimenta desde a infância e o que se ouve, levando as pessoas a irem contra suas 

próprias crenças e certezas, optando por tratamentos indicados por ―aqueles que têm o 

saber‖. Mas que saber é esse quando só se conhece uma vertente? 

 No transcorrer das entrevistas ficou claro que, para os participantes, a terapia com 

plantas medicinais é mais benéfica à saúde, observando-se, também, que é o primeiro 

recurso a ser utilizado, pois em muitas ocasiões ele é o único que está ao alcance do 

usuário naquele momento. Principalmente se forem consideradas a demora e dificuldade 

que hoje se tem em marcar uma consulta e os altos custos dos remédios convencionais. As 

plantas utilizadas são encontradas no quintal de casa, segundo os entrevistados. O que 

caracteriza o fácil acesso. 

 Esse conhecimento está ligado às raízes das pessoas, faz parte de sua história de 

suas lembranças. Muitos recordaram com saudade dos avós, dos pais, quando lhes oferecia 

esse cuidado na infância. Aqui se trata de um legado histórico, do valor do patrimônio 

genético dessas pessoas que deve ser conservado. 

 Vale a pena ressaltar aqui a importância do profissional enfermeiro, e demais 

profissionais de saúde, trabalharem em direção a uma assistência adequada à comunidade, 

por eles assistida, estabelecendo uma ponte entre o conhecimento científico e o popular, 

herdado há gerações, para que estes se complementem gerando um real benefício para o 

usuário, configurando-se em uma verdadeira adesão mais consciente e participativa ao 

tratamento. E para tanto, esses profissionais precisam ser treinados. 

 No que se refere à indicação para outras pessoas, a maioria dos entrevistados 

indica algum tipo de planta medicinal para amigos e conhecidos, de modo geral. Somente 

duas pessoas responderam que nunca indicaram para outras pessoas. 

 Foi interessante observar, na forma de relato e também durante as dinâmicas de 

grupo, que essa indicação se dá como uma troca de conhecimentos, de compartilhamento 

de um saber que pode agregar valor aos saberes dos outros, como uma forma generosa de 

ajuda. Pôde-se observar, também, até certo orgulho ao indicar uma planta medicinal e ao se 

ensinar como usar. 

 Esta subcategoria foi incluída partindo do princípio de que as pessoas só propagam 

aquilo que tem importância para elas, que lhes fizeram bem. Logo, há que se considerar 

essa valorização, mas não se pode deixar de observar também que essas pessoas indicam as 

plantas medicinais somente baseadas em sua experiência pessoal, e cada ser humano é um 

universo ainda a ser compreendido e a planta que foi boa para um não significa que será 

boa para outro, tal como acontece com os remédios alopáticos. 
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 É preciso, assim, mudar a concepção que remédio de planta não tem efeito 

colateral, pois as plantas possuem toxicidade e ainda não há estudos que comprovem o 

grau dessa toxicidade. 

 Foram realizados estudos no Rio Grande do Sul com dez plantas mais utilizadas, 

em cinco delas foram constatados efeitos indesejáveis e nas outras cinco, contraindicações, 

inclusive em caso de gravidez
59

.  

 Com relação aos benefícios ou malefícios, interrogou-se sobre os benefícios e 

malefícios identificados com a utilização de plantas medicinais. Oito dos entrevistados 

relataram que só verificaram benefícios tais como alívio do mal-estar, das dores e cura; 

dois relataram que verificaram malefícios. Em uma das entrevistas relatou-se, 

especificamente, dor no estômago e elevação da pressão arterial após uso do chá de arnica; 

e noutra entrevista mal-estar inespecífico após o uso na forma de chá. Verificou-se, 

portanto, que a maioria dos entrevistados relatou mais benefícios que malefícios quanto ao 

uso de plantas medicinais. 

 Um dos malefícios citados foi com relação ao uso da arnica. Vale ressaltar que a 

arnica é considerada tóxica para uso interno, e que segundo alguns autores seu uso só deve 

ser feito com acompanhamento médico. A arnica usada na região é a brasileira ou do 

campo, que substitui a Arnica Montana, de origem europeia que já tem alguns estudos a 

respeito de suas propriedades
60

.  

 Com isso, pode-se suspeitar que os malefícios possam ter ocorrido em função do 

mal uso da planta. Ressalta-se ainda a necessidade, evidenciada nesse fato, de adequação 

do conhecimento popular ao científico e vice-versa, para melhor sustentar os saberes na 

prática. 

 Importante destacar, mais uma vez, a necessidade de formação acadêmica para os 

profissionais de saúde, pois em se tratando do Brasil e em especial do Distrito de 

Travessão, é muito provável que as pessoas, primeiro tentem se tratar com seus próprios 

recursos, seus chás, unguentos, emplastos..., e só então, caso não melhorem, irão buscar 

ajuda nas unidades de saúde. Esse profissional de saúde tem que estar ciente disso e 

também da necessidade de abertura para um contexto que pode ser totalmente distinto da 

sua realidade acadêmica e também que para trabalhar com a comunidade, na atenção 

básica, tem que estar disposto a uma mudança de posicionamento na questão do cuidado 

com a saúde. 
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5.4 QUANTO AO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 A intenção é verificar aqui se os usuários têm acesso aos tratamentos com plantas 

medicinais nos serviços de saúde pública. E também se, quando já fazem espontaneamente 

uso de algum remédio caseiro, contam para os profissionais envolvidos em seu 

atendimento sobre esse uso. 

 Todos os entrevistados responderam que não tiveram acesso ao tratamento com 

remédio à base de planta medicinal. 

 Desde 1978 vem-se discutindo, mundialmente, formas de facilitar o acesso da 

população à saúde pública. E para tal vem sendo incentivada a valorização das terapias 

tradicionais incluindo a fitoterapia por ser um recurso possível, mais fácil e 

economicamente viável. No Brasil, este tema foi discutido nas 8ª e 10ª Conferência 

Nacional de Saúde, que ocorreram em 1986 e 1996, respectivamente, com a proposta de 

incorporar no SUS as terapias alternativas e práticas populares
61

. 

 Hoje, dezesseis anos depois, constata-se que muito pouco foi feito para essa 

comunidade. Durante as entrevistas, suas expressões desnudam a insatisfação, não só pela 

falta do remédio natural, mas pela falta de resolutividade, de capacitação e sensibilidade 

dos profissionais para o uso da planta medicinal. 

 Aqui verifica-se um sentimento de grande impotência por parte dos usuários que, 

dentro do sistema político da região, não sabem a quem recorrer para fazerem algum tipo 

de reivindicação. Mais uma vez destaca-se a importância da inserção do profissional de 

saúde nesse campo de discussão e conquistas a serem feitas. 

 A adesão às práticas complementares, na rede básica, pode trazer um novo frescor à 

visão de cuidado, onde os clientes possam voltar à posição central da assistência 

conquistando uma verdadeira harmonia no processo
3
.  

 Com relação a contar ou não para o profissional de saúde quanto ao uso 

prévio de plantas com finalidade terapêutica, partindo das evidências que os 

entrevistados fazem uso de plantas medicinais para tratar da saúde, foi questionado se, 

quando precisam de atendimento médico/hospitalar, falam para o profissional que usaram 

algum tipo de planta medicinal. Seis entrevistados disseram que sim, três disseram que não 

falam e um disse que só fala se o profissional for conhecido. 

 Observou-se no transcorrer das respostas certa relutância e temor, mesmo nesses 

que informam ao profissional que estão fazendo uso de algum tipo de chá ou remédio de 

planta. 



57 
 

 Os que não falam, provavelmente, é por falta de confiança, por já terem 

preestabelecido que vão encontrar rejeição e que seus conhecimentos vão ser vistos como 

crendices. Com isso, perde-se a oportunidade de compartilhar saberes e de gerar um elo 

forte que una o profissional ao cliente. Infelizmente, nota-se uma tendência a ver o 

conhecimento científico como a única verdade. Nesse caso, é o conhecimento popular que 

dá o start para as pesquisas, oferecendo o ponto de partida num vasto terreno onde 

facilmente pode-se perder o rumo, tamanho é o leque de opções. A flora brasileira é 

vastíssima. 

 É importante que o profissional de saúde valorize a cultura da comunidade assistida 

por ele. Que conheça a fundo suas crenças e valores, que tenha abertura e acessibilidade 

para estar sempre aprendendo com o usuário, pois só assim poderá prestar um cuidado 

realmente adequado às necessidades de cada um. 

 Outra questão importante é a que diz respeito à formação dos profissionais de 

saúde. Em algumas universidades as disciplinas de práticas complementares são optativas. 

Assim, como não são obrigatórias, e por falta de esclarecimento, esse conhecimento pode 

ser subvalorizados, menosprezado
52

. 

 O usuário busca naturalmente no profissional de saúde o conhecimento científico 

para subsidiar o seu. E é nesse momento que estes profissionais assumem o papel de 

educador que deve estar seguro de suas ações e coerente com a proposta da educação em 

saúde. Na proposta de Paulo Freire o educador tem que assumir a responsabilidade de 

contribuir para o crescimento do educando e gerar sua autonomia no cuidado com a saúde. 

  

Como professor... não posso negar que o meu papel fundamental é contribuir 

positivamente para que o educando vá sendo o artífice de sua formação com a 

ajuda necessária do educador. [...] devo estar atento à difícil passagem ou 

caminhada da heteronomia, para a autonomia, atento à responsabilidade de 

minha presença que tanto pode ser auxiliadora como pode virar perturbadora da 

busca inquieta dos educandos
5
.  

 

 

 Paulo Freire destaca que a prática docente é profundamente formadora e por isso 

tem que ser ética. Toma por base o inacabamento do ser humano, e a consciência desse 

inacabamento o coloca em posição ativa para buscar o complemento e preencher seus 

espaços ainda vazios de conhecimento. 

 Em pesquisa realizada por Alvim
62

, comenta-se a existência de distanciamento com 

relação aos interesses entre os clientes e os profissionais de saúde no contexto hospitalar. 

Pode-se observar a mesma postura nos profissionais da rede básica. A autora comenta 
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também sobre a preocupação exagerada, por parte dos profissionais, com procedimentos e 

tecnologias gerando uma barreira entre uns e outros. O progresso tecnológico é de suma 

importância para o processo evolutivo, mas não se pode esquecer que sua finalidade é 

agregar valor ao ser humano. Se as questões humanas forem negligenciadas de que valerá 

tanto poder tecnológico? 

 Na prática cotidiana observa-se também uma pressa no atender, não se preocupando 

mais em atender bem, e sim rápido. Os atendimentos se tornam mecânicos, sem calor 

humano. A antiga relação terapeuta-paciente está se tornando esvaziada, sem 

comprometimento e fria. Não se trabalha mais pela saúde e sim pela doença, para continuar 

a mover a indústria capitalista responsável pela produção de remédios, cada vez mais 

caros, que causam mais mal do que bem. 

 O olhar em direção às terapias mais naturais, e em especial às plantas medicinais, 

representa também um despertar da sensibilidade, da percepção do outro que também tem 

algo a ensinar, que tem seus valores e assim poder retomar uma relação de 

responsabilidade de quem cuida por quem necessita do seu cuidado. 

 Alvim atenta também para dois paradigmas que se destacam na produção do 

conhecimento em saúde: o clássico/moderno e o vitalista. O clássico está voltado para o 

saber fragmentado e especializado que geram a ruptura do eixo natureza/cultura. Já o 

vitalista valoriza a integralidade
62

.  

 É o paradigma biomédico, que a autora citada acima denomina clássico, que se 

contrapõe ao uso das terapias naturais, ao uso das plantas medicinais como uma forma 

eficaz de cuidado com a saúde. Eduard Bach
63 

dizia que quanto mais simples o método, 

quanto mais natural fosse, mais próximo da alma humana ele estaria. 

 ―[...] Esforcemo-nos em converter a monotonia em interesse, o dever aborrecido em 

uma alegre oportunidade para uma nova experiência e a vida cotidiana num intenso estudo 

da humanidade e das leis fundamentais do Universo‖
63

.  

 Quanto às recomendações ou sugestões para facilitar o acesso, cinco 

entrevistados responderam que é necessário ter mais informação e divulgação sobre o 

tratamento à base de plantas medicinais; três não sabem como opinar ou o que sugerir; dois 

responderam que é necessário incentivar o uso das plantas medicinais e um sugere que se 

faça treinamento dos profissionais quanto ao seu uso e quanto à necessidade de relacionar 

esses tratamentos com a medicina convencional. 

 Aqui observa-se a necessidade de se ter mais conhecimento e o desejo que os 

profissionais também tenham esse conhecimento para oferecer e compartilhar. 
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 Os Programas de Saúde da Família foram instituídos a partir de 1994 e tinham 

como objetivo a aproximação dos profissionais de saúde aos seus usuários utilizando-se de 

visitas domiciliares e atividades educativas junto à comunidade
18

. No entanto, há lacunas a 

serem vencidas neste sentido. 

 Nas dinâmicas de grupo, observou-se da mesma forma, a pouca familiaridade, por 

parte dos participantes, com o conhecimento científico. Mas, observou-se também um 

interesse muito grande em terem acesso a esse conhecimento. 

 Ficou destacado o não incentivo, por parte dos profissionais da saúde, referente ao 

uso de práticas complementares pelos usuários. Nesse caso, especificamente plantas 

medicinais, segundo a comunidade entrevistada. Talvez isso ocorra pelo desconhecimento 

da equipe a respeito das práticas complementares de saúde. Reitera-se: esse conhecimento 

deveria estar inserido nas universidades como disciplina obrigatória, já que faz parte da 

cultura desse país, e também deveria ser trabalhado em capacitações nos serviços. 

 Sobre esse assunto, Leininger
64

 menciona que o cuidado realizado pela enfermagem 

deve ser culturalmente congruente e ocorrer quando um indivíduo, grupo, família ou 

comunidade tiver seus valores culturais, reconhecidos e usados de forma apropriada. O 

autor enfatiza que os clientes ao receberem cuidados profissionais que falham em serem 

congruentes com suas crenças, valores e modo de vida, geram conflitos culturais, 

prejudicando assim a relação do profissional da saúde com o usuário. 

 Paulo Freire propunha, neste sentido, aos educadores que atuassem trazendo a 

realidade de vida do educando, para que pudessem refletir e agir. E o profissional na 

posição de educador deveria fazer o mesmo. ―O que temos de fazer, na verdade, é propor 

ao povo, através de certas contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, 

como problema que, por sua vez, o desafia e assim, lhe exige resposta, não só no nível 

intelectual, mas no nível da ação‖
5
. 

 Freire enfatiza também a necessidade do profissional educador pensar certo e 

ensinar a pensar certo, que pensar certo tanto implica no respeito ao senso comum no 

processo de sua necessária superação quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora 

do educando
5
. 

 Com relação aos que não conseguiram ter uma opinião formada, não souberam o 

que sugerir, pode-se interpretar as causas como sendo decorrentes de não se verem em 

condições de contribuir para gerar um processo de mudança, ou por não se sentirem 

potentes o suficiente para chegar na frente de um profissional de saúde (a pesquisadora) e 

se colocarem. Em qualquer dos casos fica clara a necessidade de se lançar mão de uma 



60 
 

tecnologia educacional para gerar um empoderamento dessas pessoas com relação aos seus 

próprios saberes e práticas, e assim, gerar também uma autonomia para o cuidado com a 

saúde pessoal e coletiva. 

 ―... quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender tanto mais se 

constrói e desenvolve o que venho chamando ―curiosidade epistemológica, sem a qual não 

alcançamos o conhecimento cabal do objeto‖
5
.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O uso de plantas medicinais é consequente de um conhecimento passado através de 

gerações no núcleo familiar, e nesse núcleo a figura da mulher tem um papel fundamental 

na manutenção e transmissão desse conhecimento. O fato dessas práticas complementares, 

já estarem inseridas no cotidiano, faz desses saberes algo importante para o cuidado de 

enfermagem, para que esse cuidado esteja adequado às características e necessidades da 

clientela e assim poder enlaçar o conhecimento popular ao científico. 

 O conhecimento científico pode subsidiar as práticas populares minimizando os 

riscos e equívocos no cuidado para a saúde. Ainda há um vasto campo a ser pesquisado e é 

imprescindível que se acelere esse processo, pois os riscos de agravo à saúde devido às 

interações da alopatia e terapia complementar já é iminente. 

 Para a enfermagem poder atuar de forma efetiva junto às comunidades/clientela, 

que fazem uso de terapias com plantas medicinais, ela precisa adquirir o conhecimento 

necessário, e para tal é importante à incorporação, no contexto acadêmico, da disciplina de 

práticas integrativas e complementares em saúde, com ênfase em fitoterapia, já que se trata 

de uma prática tradicional no Brasil. Para que no processo formativo se aprenda a dar o 

devido valor a elas, conhecendo não só seus benefícios, mas também seus riscos e 

interações com os medicamentos alopáticos. 

 Deve-se enfatizar também a importância das capacitações em serviço para atualizar 

os profissionais de saúde sobre o uso e manejo das plantas medicinais para redução de 

estranhamentos e dos juízos de valor sobre sua utilização, sendo possível uma 

reformulação de posicionamentos e opiniões desses profissionais quanto às práticas 

populares de cuidado com a saúde. A possibilidade de trabalhar com a perspectiva das 

práticas integrativas implica na contribuição para uma transformação de posicionamento na 

questão do cuidado para a saúde. 

 O profissional enfermeiro, ao valorizar a diversidade cultural, assume papel 

importante na intermediação entre os saberes, científico e popular, já que atua diretamente 

com as duas classes. Ele busca cuidar do indivíduo, na perspectiva da integralidade, 

respeitando suas diferenças e contextos sociais. E no papel de educador atua como 

formador de opiniões, valores e condutas, gerando uma autonomia para o cuidado em 

saúde, trabalhando com o patrimônio cultural e a dialogicidade. 

 Por fim, através do estudo desenvolvido, resta clara a importância da implantação 

de um núcleo de compartilhamento dos saberes popular e científico, a partir da formação 
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de um grupo de estudos e práticas com plantas medicinais, que é a proposta de produto 

desta pesquisa, formado por profissionais de saúde e integrantes da comunidade. 
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8 APÊNDICES 

 

8.1 APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

SABERES POPULARES SOBRE FITOTERÁPICOS NA PERSPECTIVA DA 

AUTONOMIA DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

Pesquisador: Emília Cristina de Aguiar Vargas (Enfermeira – Aluna do Mestrado 

Profissional em Enfermagem da UFF).  

Tel.: (21) 99803-3197; e-mail: emiliavargas@gmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Enéas Rangel (Enfermeiro – Prof. coordenador do Mestrado 

Acadêmico da UFF). 

Instituição/Departamento: Universidade Federal Fluminense – UFF; Programa de Pós-

Graduação Em Enfermagem. 

Local da coleta de dados: UPH Travessão – Unidade Pré Hospitalar de Travessão – 

Quinto distrito do Município de Campos dos Goytacazes - RJ 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

· Você está sendo convidado (a) a ser entrevistado (a) de forma totalmente voluntária. 

· Antes de concordar em participar desta pesquisa, ser entrevistado(a) e observado(a), é 

muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste 

documento. 

· O pesquisador deverá responder todas as suas dúvidas antes que você se decida a 

participar. 

· Você tem o direito de desistir da participação nesta pesquisa a qualquer momento, 

sem nenhuma penalidade. 

· Este estudo tem como Objetivo: Desenvolver uma tecnologia educacional, para trabalho 

em grupo, no uso de plantas medicinais voltada para a prática do autocuidado  

.  Procedimentos. Sua participação nesta pesquisa consistirá de entrevista. 

· Benefícios. Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, com 

benefício direto para você, no caso de ter interesse em obter um maior conhecimento sobre 

plantas medicinais para autonomia no cuidado de sua saúde. 
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· Riscos. A entrevista representará risco mínimo de ordem física ou psicológica para você, 

como cansaço. 

· Sigilo. As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos 

pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhuma 

etapa de divulgação dos resultados. 

 

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu 

________________________________________________________________________, 

estou de acordo em participar desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, 

ficando com a posse de uma delas. 

 

Travessão de Campos, ____ de ______________ de 2015. 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do sujeito de pesquisa/representante legal Nº Identidade 

 

 

 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

Travessão de Campos, ____ de ______________ de 2015.   

 

__________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP-UFF 

Rua Marquês do Paraná 303, 4º andar, prédio anexo ao HUAP. 

(21) 2629-9189 - http://www.cep.uff.br  
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8.2 APÊNDICE B 

 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Codinome do entrevistado:_________________________________________ 

Data da coleta dos dados:________________________ 

1- Sexo: ( ) M  ( ) F   2. Idade: _________ 

3. Endereço: _____________________________________________________ 

4. Microárea: ____________________________________________________ 

5. Naturalidade: ______________   6. Descendência étnica:________________ 

7. Grau de escolaridade: __________________ 

8. Número de pessoas que compõe a familiar: ______ 9. Religião__________ 

10. Renda familiar estimada: Salário mínimo nacional R$ 788,00 reais. 

(  ) Até 1 salário 

(  ) de 1 a 2 salários 

(  ) de 2 a 3 salários 

(  ) de 3 a 5 salários 

(  ) mais de 5 salários 

(  ) Sem rendimentos 

11. Saberes e Práticas em relação ao uso de plantas medicinais 

- Conhecimento 

O que você tem a dizer sobre as plantas medicinais? 

Você conhece algum tipo de planta medicinal? Sim (  )  Não (  ) 

Quais que você conhece? Para que cada uma serve? 

Como adquiriu esse conhecimento? (Podem ser de família, amigo, revista, internet, curso, 

grupo, etc.). 

Você participa de grupo que utiliza as ervas medicinais? (  ) Sim   (  ) Não. Quanto tempo? 

Você poderia me dizer como a planta age no organismo? 

 

- Uso 

Você já fez uso de alguma erva medicina l(para si próprio familiar ou amigo)? 

Já aconselhou alguém a usar? Como foi? 

Como você começou a utilizar as plantas medicinais? Para que as utiliza? 
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Em que situação você fez esse uso? 

Descreva a última vez que você utilizou uma planta medicinal (em que situação, com 

quem, qual a planta, como foi o preparo, resultados obtidos). 

Como a você ou a pessoa se sentiu ou ficou depois do uso? 

 

- Preparo 

Como você prepara as ervas medicinal para o uso? (Quais os passos e tipos de preparo) 

Conhece outras formas de preparo? 

Como essas plantas são obtidas? (comprada, cultivada, colhida ou ganhada, obtida no 

serviço de saúde) 

 

- As plantas medicinais e o serviço de saúde 

Já teve acesso a tratamento com fitoterápicos (plantas medicinais) nos serviços de saúde 

pública? Em que situação e indicação? Qual o profissional que indicou? Qual a forma do 

uso (chá, xarope, cápsulas, etc.). 

Quando você faz uso de ervas medicinal para a sua saúde, você diz para o profissional de 

saúde? Quando diz como é tratado ou aconselhado? 

Já passou por alguma situação entre o aconselhamento do profissional de saúde e o uso das 

ervas que te chamou a atenção? 

O que você recomenda para melhorar a abordagem/uso/facilitar das ervas medicinais no 

serviço de saúde? 

 

- Valor 

Qual a importância do uso das plantas medicinais para você? 

Quais os benefícios para a saúde? Alguns malefícios para a saúde? 

Você recomenda o uso das ervas medicinais para alguma pessoa? Como faz isso e em que 

situação? 

Você poderia citar uma situação na sua vida, que mais te marcou em termos do uso da 

planta medicinal? 
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8.3 APÊNDICE C 

 

ROTEIRO DE CONDUÇÃO DO GRUPO 

 

 

O que observar? 

 

1. A origem da planta (comprada, plantio próprio ou doação). 

2. Colheita, higienização, armazenamento e conservação das plantas. 

3. Modo de preparo do chá ou fitoterápicos em geral (uso de água fervida ou ferver junto 

com a água), parte da planta utilizada (folhas, caule, flor, fruto, semente e raiz). 

4. Condições das plantas (conservação, limpeza, cor, cheiro, gosto). 

5. O chá é feito na hora, é conservado aquecido ou gelado, em garrafa térmica, é mantido 

na geladeira ou é conservado em temperatura ambiente. 

6. Local de plantio: cercado, acesso a animais domésticos, próximo a fossas sépticas, 

esgoto a céu aberto, próximo a criadouro. 
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8.4 APÊNDICE D 

 

PRODUTO 

 

 

GRUPO DE ESTUDOS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES COM PLANTAS 

MEDICINAIS VOLTADO PARA AUTONOMIA DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 No transcorrer das atividades de trabalho pode-se observar, que nas áreas rurais há 

muitas pessoas com dificuldade de acesso aos centros de atendimento médico, tendo por 

vezes como único recurso terapêutico as plantas medicinais que encontram em seus 

quintais, ou nos de vizinhos e parentes. 

 A ideia deste produto surge do desejo de reativar um trabalho comunitário em 

grupo, realizado no passado, que contribuiu significativamente para o resgate do 

patrimônio cultural e valorização desse conhecimento que as pessoas trazem com elas. 

 A opção pela estratégia de trabalho grupal é devido à compreensão que toda 

sociedade tende a se estruturar em grupos e que estes geram, por si só, uma dinâmica em 

consequência da convivência, modificando valores e crenças no decorrer do tempo, 

trazendo também autonomia pela dialogicidade e oportunidade de posicionamento
1
. 

 O uso de plantas medicinais como recurso terapêutico, nas suas mais variadas 

formas, é uma prática que está inserida no cotidiano das pessoas e vem crescendo muito 

nas últimas décadas, ocupando um papel importante na atenção básica para a saúde. 

 O Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM Nº 886, de 20 de abril de 2010, 

instituiu a Farmácia Viva no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
2
, sob gestão 

estadual, municipal ou do Distrito Federal, dando aval para que trabalhos dessa natureza 

pudessem ser desenvolvidos nacionalmente. 

 O uso das plantas medicinais, manipuladas artesanalmente, na atenção básica se 

justifica por oferecer baixo custo, por resgatar o conhecimento tradicional que caracteriza 

um patrimônio cultural e por promover a utilização de forma mais consciente com 

embasamento científico, enlaçando este com o conhecimento popular. 

 Conforme a política vigente para a regulamentação de medicamentos no Brasil, 

publicada pela ANVISA em 2004, a Fitoterapia entende que os extratos vegetais, 
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compostos de substâncias produzidas pela natureza, são tão ou mais seguros e eficazes que 

os produzidos sinteticamente
3
. Logo, os chás e demais remédios artesanalmente produzidos 

com plantas medicinais, também serão. 

 Considera-se importante desenvolver esse produto através de atividades que 

possam consubstanciar melhor o trabalho, com a possibilidade de ser agregado a uma 

secretaria municipal, com oficinas que possam ao mesmo tempo ajudar, avaliar, identificar 

e consolidar o grupo enquanto uma prática legitimada pela Constituição, pelo SUS, 

valorizando esse patrimônio cultural. 

 Destarte, esse produto resgata a participação popular no Serviço de Saúde, 

aproximando o usuário da unidade promotora, integra o patrimônio cultural com o 

conhecimento técnico científico e enfatiza a autonomia do cuidado, de modo a considerar a 

participação cidadã. A autonomia é uma construção cultural dependendo da relação do 

homem com os demais e destes com o conhecimento. Não é algo natural, tem que ser 

ensinada
4
. 

 

 Esse produto deverá ser desenvolvido das seguintes maneiras ou modalidades: 

 Fórum de discussão comunitário para emersão do conhecimento e experiências dos 

participantes, no uso de plantas medicinais, possibilitando um conhecimento mais 

profundo sobre cada planta utilizada, já fazendo a interface entre o conhecimento 

popular e científico. Será feito um intervalo de 15 min seguido da continuidade da 

atividade dialógica para trocas de saberes e experiências. Duração total de 02 h por 

encontro. Esses encontros serão mensais. 

 Dinâmicas com atividades de plantio e cuidado, colheita, técnicas de secagem, 

acomodação e armazenamento. Atividade semanal com 02 h de duração. 

 Distribuição das plantas, já secas e acondicionadas em saquinhos, gratuitamente, para a 

comunidade, com as devidas orientações e instruções de preparo e uso rotuladas na 

própria embalagem. Atividade semanal concomitante a descrita acima. 

 Assim busca-se formar um grupo educativo, para estudos e práticas, constituído por 

profissionais de saúde e os integrantes da comunidade, desenvolvido de forma integrada e 

com interdisciplinaridade. 

Profissionais envolvidos: enfermeiros, médicos, farmacêuticos, assistentes sociais, técnicos 

e auxiliares de enfermagem. 
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META 

 Gerar um produto que propicie uma prática educativa, relacionada ao uso de plantas 

medicinais, em concomitância com a valorização e manutenção dos saberes populares, 

patrimônio cultural da comunidade atendida. 

 

Objetivo Geral: 

 Formar um grupo de estudos e práticas com plantas medicinais complementar na 

recuperação da saúde para autonomia do cuidado em saúde.  

 

Objetivos específicos: 

 Resgatar os valores culturais da população do distrito de Travessão na Cidade de 

Campos dos Goytacazes/RJ relacionados à utilização de plantas medicinais; 

 Orientar a comunidade sobre a utilização correta das plantas medicinais que eles já 

fazem uso; 

 Capacitar os profissionais de saúde para que tenham condições de conhecer sua 

clientela e valorizar sua cultura e seus hábitos e assim poder prestar um cuidado mais 

efetivo. 

 

 No processo educativo, Paulo Freire propõe a reflexão crítica sobre a prática e que 

esta se torne uma exigência da relação teoria-prática, pois teoria sem prática corre o risco 

de se tornar blá-blá-blá e a prática sem teoria, ativismo. Segundo ele, o formando deve se 

assumir como sujeito da produção do saber convencendo-se de ―que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção‖
4
. 

 Este produto parte dos referenciais teóricos que embasaram esta pesquisa e de seus 

resultados relacionados às segunda e terceira categorias: quanto à importância dada à 

terapia com plantas medicinais, e quanto ao acesso a essas terapias nos serviços de saúde; 

respectivamente, que deram subsídios a sua criação, pois é uma das metas do MPEA. 

 

METODOLOGIA 

 

 O desenvolvimento será através de dinâmicas de grupo, com reuniões mensais que 

ocorrerão em uma das salas da Unidade Pré-Hospitalar, com a participação dos 

enfermeiros e demais profissionais de saúde, que serão convidados, e seis integrantes da 
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comunidade. De forma a sistematizar esses saberes que emergirão nas reuniões grupais. 

 Almeja-se ministrar palestras educativas, plantio de mudas de ervas medicinais, 

colheita, secagem, armazenamento e distribuição com as devidas orientações quanto às 

indicações das mesmas e como usar. 

 Realização de oficinas de funcionamento contínuo voltadas para a autonomia do 

cuidado em saúde. 

 Criação de uma cartilha com as plantas mais usadas pela população, que surgiram 

nos resultados da pesquisa, incluindo a melhor forma de indicação, para servir de base de 

apoio e treinamento aos profissionais de saúde da unidade. 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

 Usuários da Unidade Pré-Hospitalar do Distrito de Travessão e população em geral que 

tenha interesse na temática. 

 Enfermeiros e profissionais de saúde que se disponham a uma transformação de sua 

prática e que sintam a necessidade de conhecerem profundamente a população assistida 

por eles. 

 

LOCAL 

 

 Para as reuniões: Sala de reunião; 

 Para as práticas de plantio e preparo das plantas medicinais: Terreno localizado atrás da 

Unidade Pré-Hospitalar. 

 

AVALIAÇÃO 

 

 As avaliações serão feitas em conjunto, a cada seis meses, para definição da forma de 

continuidade do trabalho e com relação às estratégias adotadas. 

 Registro dos resultados em uma cartilha ou manual que possibilite o acompanhamento 

do trabalho tanto por parte da população quanto por parte dos profissionais de saúde. 
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CONTRIBUIÇÕES 

 

 Resgate e proteção do patrimônio cultural; 

 Subsídios científicos para uma prática popular já existente, estreitando esses laços; 

 Maior adequação da assistência às características e necessidades da comunidade 

assistida gerando melhoria na qualidade do cuidado; 

 Maior aproximação do profissional de saúde com o usuário e deste com a Unidade de 

saúde gerando maior confiança; 

 Mais crescimento e autoestima na comunidade em função da valorização de suas raízes 

culturais. 
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9 ANEXOS 

 

9.1 ANEXO A 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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