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“O homem está na natureza, a natureza está no homem” 

Edgar Morin 
RESUMO 

 

Este trabalho reune conhecimentos e apresenta uma estratégia de ação sócio-educativa voltada 

a promover a introdução e consolidação do uso de plantas medicinais na atenção primária em 

uma unidade do SUS do município de Santo Antônio de Pádua, o Hospital Municipal Hélio 

Montezzano de Oliveira,  localizado no bairro Aeroporto. O posicionamento aqui defendido e 

suas argumentações tomam como base as Diretrizes da OMS sobre medicina 

popular/tradicional e plantas medicinais, a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS e a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 

especialmente as suas metas que dispõem sobre a necessidade de elaborar ações sócio-

educativas que viabilizem no cotidiano das unidades do SUS, na atenção primária, práticas 

terapêuticas integrativas e complementares. Dentro dessas práticas nos concentramos aqui nas 

plantas medicinais e no modo como seu uso pode ser valorizado e difundido através de ações 

baseadas na educação popular em saúde.  

 

 

Palavras Chave: Plantas medicinais. Fitoterapia. Atenção primária à saúde.  Educação popular 

em saúde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper gathers knowledge and presents a socio-educational action strategy aimed at 

promoting the introduction and consolidation of the use of medicinal plants in primary care in 

a SUS unit in the municipality of Santo Antônio de Padua, the Municipal Hospital Hélio 

Montezzano de Oliveira, located in a neighborhood called Airport. The position defended here 

and its arguments are based on the WHO Guidelines on traditional medicine and medicinal 

plants, the National Policy on Integrative and Complementary Practices in the SUS and the 

National Policy on Medicinal and Phytotherapeutic Plants, especially its goals on the need to 

elaborate socio-educational actions that make possible the integrative and complementary 

therapeutic practices in the daily life of the SUS units, in primary care. Within these practices 

we focus here on medicinal plants and how their use can be valued and disseminated through 

actions based on popular health education. 

 

Keywords: Medicinal plants. Phytoterapy. Primary health care. Popular health education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso registra uma tentativa de reunir conhecimentos e 

elaborar uma estratégia de ação sócio-educativa voltada a promover a introdução e 

consolidação do uso de plantas medicinais na atenção primária de uma unidade do SUS1 do 

município de Santo Antônio de Pádua, situado no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Ele foi 

pensado desde o início tendo como objeto de pesquisa a principal unidade de saúde da cidade, 

o Hospital Municipal Hélio Montezzano de Oliveira,  integrante do Sistema Único de Saúde e 

localizado no bairro Aeroporto.   

Os conhecimentos aqui reunidos foram levantados com base em documentos de 

natureza política, brasileiros e internacionais, que envolvem o uso de plantas medicinais, assim 

como teve como referências duas experiências de ações que foram colocadas em prática no 

estado do Rio de Janeiro, aproximadas da perspectiva da educação popular em saúde, e 

envolvendo uma unidade básica de saúde.   

 A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, de 2006, 

documento importante para esse trabalho, constitui o primeiro grande documento nacional, 

emitido pelo Estado, que advoga a favor do uso de plantas medicinais na atenção primária do 

SUS. Ele apresentou algumas diretrizes que demandam ações socioeducativas e com 

abordagem da educação popular. Segundo o documento (2006a, p. 24), o propósito dessas ações 

seria de estimular a participação social e  popular no desenvolvimento de uma política de saúde 

para o país, de modo a promover o “envolvimento responsável e continuado dos usuários, 

gestores e trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde”. 

 No que nos interessa aqui, a Política Nacional estabelece diretrizes que preconizam 

ações socioeducativas por parte do Estado e da sociedade civil. Algumas delas são as seguintes 

(2006a, p. 25-26): 

 

● Divulgação e informação dos conhecimentos básicos da PIC para profissionais de Saúde, 

gestores e usuários do SUS, considerando as metodologias participativas e o saber popular e 
tradicional. 

● Elaboração de materiais de divulgação, como cartazes, cartilhas, folhetos e vídeos, visando à 

promoção de ações de informação e divulgação da PIC, respeitando as especificidades regionais 

e culturais do País, direcionadas aos trabalhadores, gestores, conselheiros de saúde, bem como 

aos docentes e discentes da área de Saúde e comunidade em geral. 

● Identificação, articulação e apoio a experiências de educação popular, informação e 

comunicação em PIC. 

● Fortalecimento da participação social. 

                                                
1 O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (Lei no 8080/90).  
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 A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares envolve muito mais do 

que plantas medicinais, pois trata também de outras terapêuticas, como medicina tradicional 

chinesa/acupuntura, homeopatia, termalismo social/crenoterapia e medicina antroposófica. Mas 

no caso das plantas medicinais, ela é bem explícita em relação à necessidade de se valorizar o 

seu uso no âmbito sanitário, mencionando vários indicativos, de parte de pesquisadores e 

médicos, segundo os quais medidas de favorecimento para o aumento do conhecimento - e 

preservação dos já existentes - sobre os remédios da chamada medicina popular são primordiais 

para o desenvolvimento dos cuidados primários de saúde no país. 

 Como, no nosso caso, nos interessa as plantas medicinais, o documento oficial de maior 

referência aqui foi, contudo, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 

também de 2006, que estabelece diretrizes e linhas prioritárias para a elaboração de ações 

voltadas ao acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil, 

considerando também o fortalecimento das cadeias e dos arranjos produtivos de um modo que 

sejam sustentáveis à biodiversidade brasileira e ao desenvolvimento do complexo produtivo da 

saúde2. 

  

 De maneira resumida, podemos dizer que o trabalho aqui apresentado se propõe a: 

• em primeiro lugar, compreender as visões sobre saúde e uso de plantas medicinais 

expressas pelos documentos da OMS e pelas principais políticas nacionais destinadas 

a este tema.   

• em segundo lugar, conhecer melhor a população beneficiada pela atenção primária da 

rede básica de saúde do município de Santo Antônio de Pádua, especialmente os 

usuários do Hospital Municipal Hélio Montezzano de Oliveira, em sua relação com as 

plantas medicinais. 

• em terceiro lugar, analisar experiências que fizeram uso de ações sócio-educativas no 

estado do Rio de Janeiro para promover o uso de plantas medicinais em um nível local. 

• em quarto lugar, elaborar um estratégia de ações sócio-educativas para ser realizado 

junto com a rede básica de saúde do município de Santo Antônio de Pádua. 

  

 Dessas etapas resultou nesta pesquisa a constatação de que, para um estratégia que 

envolve ações voltadas a promover a introdução e consolidação do uso de plantas medicinais 

                                                
2 PNPMF, p. 10 
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na atenção primária, seria necessário um trabalho, baseado numa abordagem de educação 

popular em saúde, e dividido em três dimensões, que englobariam: 

1. A produção de uma cartilha popular sobre usos e aplicações de plantas medicinais; 

1. A produção de um inventário de saberes tradicionais que envolvam plantas 

medicinais típicas do município; 

2. A oferta de oficinas de cultivo e a implantação de uma horta comunitária de plantas 

medicinais no bairro Aeroporto. 

   

 Este trabalho, portanto, descreve o processo de construção dessa estratégia e se 

apresenta como uma contribuição para a melhoria no setor público municipal da atenção 

primária à saúde, visando influenciar: no estímulo à troca de conhecimento; na aproximação 

dos profissionais da saúde com a realidade da comunidade; à construção coletiva participativa 

dos saberes locais; na valorização do cuidado com a saúde por parte da comunidade e no 

conhecimento de profissionais da saúde e usuários acerca das práticas terapêuticas com plantas 

medicinais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 O DEBATE POLÍTICO INTERNACIONAL E NACIONAL SOBRE O USO DE 

PLANTAS MEDICINAIS NOS CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE 

  

A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) 

em setembro de 1978, em Alma Ata, na República do Cazaquistão, representa um marco na 

história da saúde no mundo. A partir dos debates que nela foram realizados, com a participação 

de estados-membros, nasceu um documento síntese, intitulado a Declaração de Alma Ata. De 

maneira geral, este documento (OMS, 1978, p. 1) presumia uma  
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necessidade de ação urgente de todos os governos, de todos os que trabalham nos campos da saúde e do 

desenvolvimento e da comunidade mundial para promover a saúde de todos os povos do mundo. 

 

Seus dez parágrafos compreendem uma convocação às nações para agirem em prol do 

desenvolvimento de ações em torno dos cuidados primários de saúde, especialmente nos 

chamados países em desenvolvimento, e que isto ocorresse dentro de um espírito de cooperação 

técnica e em alinhamento com a nova ordem econômica mundial. 

A declaração indica explicitamente aos estados-membros que cada um saísse dali com o 

dever de formular para os âmbito dos cuidados primários de saúde políticas e regulamentações 

nacionais que promovessem  

 

a máxima autoconfiança e participação comunitária e individual no planejamento, organização, operação e 

controle dos cuidados primários de saúde, fazendo o mais pleno uso possível de recursos disponíveis, locais, 

nacionais e outros, e para esse fim desenvolvem, através da educação apropriada, a capacidade de 

participação das comunidades 

 

Como define a Declaração, os cuidados primários são cuidados essenciais de saúde, que 

precisam ser baseados em métodos e tecnologias práticas, com base científica e que socialmente 

sejam aceitáveis. Ao mesmo tempo, devem ser colocados ao alcance universal de indivíduos e 

famílias da comunidade, mediante uma plena participação e a um custo acessível em cada fase 

do desenvolvimento das sociedades. Esses cuidados precisam ser parte integrante do sistema 

de saúde de um país, assim como do desenvolvimento social e econômico global da 

comunidade. Eles compõem o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da 

comunidade com o sistema nacional de saúde, e necessitam estar próximos aos lugares onde 

pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro degrau de um continuado processo de 

assistência à saúde. 

 

Nas proposições de Alma-Ata, a Atenção Primária à Saúde é entendida como função central do sistema 

nacional de saúde, integrando um processo permanente de assistência sanitária - que inclui prevenção, 

promoção, cura, reabilitação - e, como parte do processo mais geral de desenvolvimento social e 

econômico, envolvendo a cooperação com outros setores para promover o desenvolvimento social e 

enfrentar os determinantes de saúde. Esta terceira interpretação de Atenção Primária à Saúde, denominada 

de abrangente ou ampliada, corresponde a uma concepção de modelo assistencial e de reorientação e 

organização de um sistema de saúde integrado centrado na Atenção Primária à Saúde com garantia de 

atenção integral  (GIOVANELLA, 2008, p.1) 

 

Dentro das perspectivas estabelecidas pela Declaração de Alma-Ata a OMS apresenta 

também, em maio de 1978, algumas diretrizes políticas internacionais para Plantas Medicinais3, 

                                                
3 31ª Assembléia Mundial de Saúde, 1978 (WHA31.33 Plantas Medicinais)  
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propondo aos estados-membros que desenvolvam iniciativas para integrar a medicina 

tradicional e a medicina complementar alternativa nos sistemas nacionais de atenção à saúde. 

A constatação, nos anos 1970, de que nos chamados países em desenvolvimento 80% da 

população utilizava práticas tradicionais nos seus cuidados básicos de saúde, assim como de 

que 85% destes faziam uso de plantas medicinais, acabou obrigando a OMS a elaborar diretrizes 

internacionais nesse sentido.  

Essa postura foi ratificada em 1987, na Assembléia Mundial de Saúde, que   

 
recomendou enfaticamente aos estados-membros iniciar programas amplos relativos à identificação, 

avaliação, preparo, cultivo e conservação de plantas usadas em medicina tradicional; e assegurar a 

qualidade das drogas derivadas de medicamentos tradicionais extraídas de plantas, pelo uso de técnicas 
modernas e aplicação de padrões apropriados e de boas práticas de fabricação. (BRASIL, 2006b, p.11) 

 

Em 1991, a OMS reforçou ainda mais a importância da medicina tradicional na prestação 

de assistência social, especialmente às populações que têm pouco acesso aos sistemas de saúde. 

Nesse ano a Organização solicitou aos estados-membros que intensificassem estratégias de 

cooperação entre agentes da medicina tradicional e da assistência sanitária moderna. Deram 

atenção especial ao emprego de remédios tradicionais, de eficácia científica demonstrada, mas 

com o intuito de reduzir os gastos com medicamentos sintéticos. A OMS também recomendou 

que fossem adotadas medidas de financiamento que fizessem com que os produtos naturais 

medicinais, especialmente as plantas, fossem pesquisados, de modo a gerar conhecimentos que 

levassem à formulação de substâncias terapêuticas eficientes de base natural.  

Apesar dessas recomendações, na primeira metade dos anos 2000, apenas 25 estados-

membros (de 191) desenvolveram políticas nacionais de medicina tradicional com o propósito 

de fortalecer os cuidados primários e contribuir para uma reestruturação do setor saúde. O Brasil 

não possuía a sua política nacional até esse momento, mesmo sendo signatário da Convenção 

sobre Diversidade Biológica (CDB), que foi estabelecida no âmbito da Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 1992, e que tinha o objetivo de promover a conservação da diversidade 

biológica, a utilização sustentável dessa diversidade, bem como a repartição justa dos 

benefícios obtidos em função da utilização dos recursos genéticos. Nesta mesma convenção era 

já enfatizada também a importância dos saberes de povos tradicionais e o dever dos signatários 

da Convenção de garantir às suas comunidades, a partir de políticas públicas, o direito de decidir 

sobre os usos desses saberes4. 

                                                
4
 Declaração de Alma-Ata, 1978 
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Conforme o artigo de Manuela Carneiro da Cunha (1999, p.1), o artigo oitavo da 

convenção é bem importante a esse respeito: 

 

O art. 8 (j) solicita aos Estados-membros da convenção que "de acordo com sua legislação nacional, 

respeitem, preservem e mantenham o conhecimento, as inovações e as práticas das comunidades indígenas 

e locais que incorporam estilos de vida tradicionais relevantes para a conservação e o uso sustentado da 

diversidade biológica e que promovam sua aplicação mais ampla com o assentimento e envolvimento dos 

detentores desses conhecimentos, inovações e práticas que encoragem o compartilhar eqüitativo dos 

benefícios resultantes da utilização desses conhecimentos, inovações e práticas.  

 

Em 2003, a 56ª Assembléia Mundial de Saúde resolve em seus três primeiros itens, 

recordando outras resoluções da OMS com o mesmo tema, instar os países-membros a valorizar 

efetivamente os conhecimentos tradicionais ligados à saúde e a incorporá-los aos seus sistemas 

de atenção. O texto convoca os países a: 

 

1) Adaptar, adotar e aplicar, quando for o caso, a estratégia da OMS sobre medicina tradicional como 

fundamento dos programas nacionais ou programas de trabalho sobre medicina tradicional; 

2) quando for o caso, formular e aplicar políticas e regulamentações nacionais sobre medicina tradicional, 

complementar ou alternativa para respaldar o bom uso da medicina tradicional e sua integração nos  

sistemas nacionais de atenção de saúde, em função da s circunstâncias de seus países; 

3) reconheçam a função de determinadas práticas tradicionais como um dos recursos importantes dos 

serviços de atenção primária de saúde, particularmente nos países de baixos ingressos e em conformidade 

com as circunstâncias nacionais 

 

 

 O início dos anos 2000 começam a consolidar uma nova perspectiva  sobre a medicina 

tradicional e como a sua prática estabelece formas desejáveis de relação entre homem e natureza 

e entre os homens e a sua saúde. No Brasil também as coisas começam a acontecer.  

 

2.1 As plantas medicinais nas políticas brasileiras de saúde 

 

O Brasil é o país que detém a maior parcela da biodiversidade vegetal do planeta, em 

torno de 15 a 20% do total mundial. Dentre as plantas superiores, o território brasileiro detém 

aproximadamente 24% da biodiversidade. As plantas brasileiras são abundantemente utilizadas 

em práticas populares e tradicionais de cura sob a forma de remédios caseiros e comunitários, 

o que é conhecido como medicina tradicional ou popular. Junto com o acervo genético vegetal, 

o Brasil é também detentor de rica diversidade cultural e étnica. Isso fez com que culturalmente 

o país seja um repositório  importantíssimo para o mundo em termos de conhecimentos e 
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tecnologias tradicionais e populares, e o manejo e uso de plantas medicinais é uma referência 

fundamental para a constituição identidade do país (BRASIL, 2006b, p.14). 

Apesar de este tema ter sido discutido no Brasil na 8ª Conferência Nacional de Saúde, 

em 1986, quando já se recomendava a introdução de práticas tradicionais de cura popular no 

atendimento publico de saúde e na 10ª Conferência Nacional de Saúde, em 1996, quando houve 

a proposta de incorporar ao SUS as terapias alternativas e práticas populares, especificamente 

o incentivo à fitoterapia e à homeopatia na assistência farmacêutica pública, somente em 2006 

sai a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. 

Ainda em 2006, de maneira complementar, foi apresentada a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Essa Política tinha o intuito de estabelecer as diretrizes 

para a atuação do governo na área de plantas medicinais e fitoterápicos e apresentou-se como 

parte essencial das políticas públicas de saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico e 

social, e como sendo um dos elementos fundamentais de "transversalidade na implementação 

de ações capazes de promover melhorias na qualidade de vida da população brasileira” 

(BRASIL, 2006b, p.9). 

Como descreve o documento, alguns princípios nortearam sua elaboração, tais como 

melhoria da atenção à saúde, uso sustentável da biodiversidade brasileira e fortalecimento da 

agricultura familiar, geração de emprego e renda, desenvolvimento industrial e tecnológico e 

perspectiva de inclusão social e regional, além da participação popular e do controle social5 

sobre todas as ações decorrentes dessa iniciativa. Entre os fatores previamente admitidos, deve-

se ressaltar a necessidade de minimização da dependência tecnológica e do estabelecimento de 

uma posição de destaque de nosso país no cenário internacional. 

 

Essa política prevê o fomento à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, com base na 

biodiversidade brasileira e de acordo com as necessidades epidemiológicas da população. A iniciativa, de 

acordo com o governo, é imprescindível para a melhoria do acesso da população a plantas medicinais e 
fitoterápicos, para a inclusão social e regional, para o desenvolvimento industrial e tecnológico. Além de 

contribuir com a segurança alimentar e nutricional, a ideia é promover o uso sustentável da biodiversidade 

brasileira e a valorização e preservação do conhecimento das comunidades e povos tradicionais.(BRASIL, 

2006b, p.9) 

 

As publicações em 2006 da Política Nacional de Medicina Natural e Práticas 

Complementares e da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos desencadearam 

um interesse popular e do estado em criar programas, projetos e propostas de que envolvessem 

plantas medicinais e fitoterapia, especialmente na atenção primária do Sistema Único de Saúde. 

                                                
5 O controle social é definido pelo Ministério da Saúde como a participação da comunidade nos processos de fiscalização e 
condução das políticas públicas de saúde do país, garantida a partir da lei n° 8142/90, de 28/12/1990.  
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Abriu-se assim efetivamente a possibilidade de apoio às pesquisas com plantas medicinais que 

foram recomendadas pela OMS. Desde então a necessidade de criação de políticas públicas 

voltadas a plantas medicinais virou uma demanda real, para o fomento de pesquisa, produção, 

intervenções, ações de educação, divulgação e efetiva utilização de plantas medicinais e 

fitoterápicos no SUS. Tornou-se assim dever do estado e da população civil adotar medidas de 

ampliação do conhecimento, do uso e do acesso da população às plantas medicinais como opção 

terapêutica. 

 

 

3 OS DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE 

 

A partir das considerações sobre os resultados do debate político empreendido em torno 

das plantas medicinais e da medicina popular, algumas questões se apresentam:  como os 

sujeitos da sociedade civil que se interessam em realizar ações destinadas ao fomento do 

conhecimento e uso de plantas medicinais podem agir para contribuir com as diretrizes dessa 

política, que envolve medidas sócio-educativas? Como os educadores, sobretudo aqueles 

engajados com a educação popular e que atuam no interior do estado do Rio de Janeiro, podem 

atuar de modo concreto para atender essa demanda política e social da área da saúde? Como 

podem agir em prol da otimização do uso popular dessas plantas, da sua administração segura, 

do seu cultivo orgânico, a partir de instrumentos elaborados com base na bagagem acadêmica 

acumulada em sua formação? 

Essas questões precisam ser necessariamente enfrentadas, considerando que o objetivo 

que se apresenta aqui é o de educar o povo, com base em uma posição obtida  na universidade, 

sobre aquilo que já é popular (o uso de plantas medicinais), que já está aí como um conjunto de 

práticas que faz parte da chamada medicina popular. E isso não é uma tarefa simples. 

Segundo Elda Rizzo de Oliveira (1991, p. 51), a medicina popular é um fenômeno 

complexo. Em primeiro lugar, porque ela é uma prática de resistência política e cultural em 

relação à medicina acadêmica. A sua mera existência já constitui um confronto com a medicina 

praticada pelos médicos no hospitais. Ela não se deixa organizar em um todo sistemático, como 

a medicina erudita, que concebe o homem do ponto de vista de um ser universal; a medicina 

estruturada nos conhecimentos do mundo acadêmico. Ela existe na medida em que é feita pelo 

povo e de acordo com as doenças e sofrimentos, do corpo e da alma, vividos pelo povo no seu 

dia-a-dia, em seus diferentes locais de vida, com características geográficas e culturais 

singulares. A medicina popular está diretamente imbricada com visões particulares de mundo 
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e formas específicas de associação humana. Ela já é assim uma prática diretamente ligada às 

relações sociais locais e demonstra sempre que não há uma única ciência médica, “um modo 

único, original e ideal, válido para todas as pessoas e classes sociais, de criar as suas estratégias 

de vida, dentre essas as de cura” (OLIVEIRA, 1991, p. 52). 

 

A real existência dessa ciência popular voltada à cura é uma resistência política e cultural às práticas que 

regulam o comportamento daqueles que acreditam que ciência só se faz na universidade. Como tal, a 

medicina popular preservou um espaço no qual os cientistas e pessoas do povo, ao produzirem um diálogo 

com a natureza, extraíam dela benefícios constantemente transformados, modificados, Nesse espaço eles 

confrontam o seu saber com o dos profissionais considerados legítimos. Não só no campo da medicina, 

mas em todos os domínios da vida: no campo da saúde, da educação, da religião, da cultura, da agronomia 

e em muitos outros, através dos seus contatos e do confronto constante dos grupos e das classes sociais de 

que são parte (OLIVEIRA, 1991, p. 52).  

 

 

Em segundo lugar, de acordo com a autora, se as práticas da medicina popular 

continuam a existir, apesar dos avanços científicos da medicina moderna, isso se dá porque, 

além de serem eficazes como práticas de cura, elas também atendem a demandas culturais que 

não se deixam reduzir a estritas questões de saúde. As práticas lembram sempre que a 

estratégias de vida e soluções para os sofrimentos do corpo e da alma se dão de diversos modos, 

de acordo valores culturais particulares. E nenhuma estratégia ou solução deve ser dominante 

universalmente e sufocar as outras.  

Na sequência dessa discussão, ela chama atenção ainda para o fato de que apesar de a 

medicina popular ser feita no Brasil pela população pobre e iletrada, isso não significa que ela 

seja desprovida de conhecimentos sólidos e técnicas refinadas, como se ela fosse rudimentar e 

desnecessária nos tempos modernos. Nesse sentido, uma visão ingênua a veria como:  

 

um resquício de um passado longínquo, onde somente aqueles que não conhecem a medicina erudita a 

utilizam. Essa visão considera a medicina popular como uma forma residual, um conjunto de restos, 
concebido como estando a meio caminho da medicina erudita. Mais que isso, essa visão explicita que a 

medicina erudita, principalmente a realizada pela previdência social, impõe-se sobre a medicina popular, 

porque a nega como um ciência fundada sobre um conjunto de conhecimentos, práticas e experiências 

singulares.(OLIVEIRA, 1991, p. 54) 

  

Mas ao contrário desta visão ingênua, que a coloca meramente como um conjunto de 

práticas a serem superadas pela medicina erudita, a autora defende que a medicina popular 

constitui elemento central na história concreta de determinados grupos sociais. Nesse sentido, 

suas práticas representam expressões vivas das lutas políticas e sociais em que se envolvem 

dominadores e dominados. Por isso, ela é importante em termos de fortalecimento de laços 

sociais e de oferta de referências identitárias. 
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A medicina popular é constituída por um amplo e heterogêneo espectro de concepções de vida e de valores 

que possuem um sentido e um significado forte e verdadeiro para aqueles que a utilizam. Ao proliferar as 

suas práticas de cura e ampliar o conjunto de pessoas que se beneficiam dela, a medicina popular acaba por 

acomodar algumas tensões sociais que resultam do modo como se oferece a medicina erudita em nossa 

sociedade. A medicina popular é uma forma de curar de baixo custo e fácil acesso. Ela veicula uma 

determinada visão de mundo, de doença, de organismo e de saúde. Essa visão é próxima ao universo de 

experiência da população que a consome. A medicina popular devolve aos seus consumidores a 

possibilidade de uma relação pessoal e humana de cura. (OLIVEIRA, 1991, p. 55) 

 

A valorização da medicina popular em unidades do SUS representaria assim, nessa 

perspectiva, não só um meio do profissional de saúde se aproximar da realidade da comunidade, 

criando um novo modo de relação entre ele e os usuários, mas também um contínuo estímulo 

para a troca de conhecimentos, construção coletiva participativa dos saberes locais e 

fortalecimento da identidade cultural de uma comunidade. 

 

3.1 O uso de plantas medicinais e os povos do campo 

 

 Ainda segundo a autora (1991, p. 57), a vida no campo constrói a identidade daqueles 

que são por ela atravessados. O contrato com a natureza, o trabalho colaborativo, a participação 

nos eventos da comunidade, e todas as outras experiências, forjam a identidade cultural do povo 

do campo. Até determinado momento de nossa história, antes das crises que afetaram a 

economia e o avanço do capitalismo nas regiões rurais, as formas de relação material dos povos 

do campo, incluindo as formas de praticar a cura, determinavam diretamente as suas formas de 

relação cultural. No trabalho coma terra, o povo se apropria de recursos e os partilha, e nisso 

ele tinha a chance de criar uma vida plena e solidária. Nesse sentido a “sobrevivência material 

garantia a sobrevivência cultural”. 

 O manejo das plantas medicinais compunha um elemento determinante para a dinâmica 

cultural e para os laços comunitários.  

 
Nas comunidade rurais, de um modo ou de outro as plantas eram classificadas e selecionadas para as 

doenças e sintomas mais comuns que os lavradores conheciam, como gripe, dor de barriga, nervoso. Alguns 
ervatários e raizeiros preparavam garrafadas, cuidavam de ferimentos e mordeduras de cobras e outros 

animais. Era uma medida criada como resposta às necessidades concretas de doença e sofrimentos. Depois 

de classificadas e selecionadas as plantas para as doenças e seus sintomas, os moradores podiam conhecê-

las. Democrática e solidariamente poderiam ser utilizadas. (OLIVEIRA, 1991, p.59) 

 

 

 Com as crises econômicas no campo, o avanço do capitalismo para as zonas rurais, as 

grandes migrações para os centros urbanos, o apelo ao consumo nesses centros, passou a não 

haver mais espaço para as relações comunitárias de trabalho. Os que migraram para as cidades 
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continuaram a realizar, de alguma forma, a medicina popular, e através dela conseguiram, em 

um ambiente hostil para as relações comunitárias, manter por meio delas laços comunitários. É 

nesse sentido a autora defende que a medicina popular é resistência cultural e política. Ao 

mesmo tempo, é uma prática que aponta para novos modos de convivência, que favoreçam o 

diálogo e o cuidado das pessoas umas com as outras. Uma outra forma de cultura, 

descentralizada, não tão dependente da alta tecnologia estrangeira, das oscilações econômicas 

e propícia ao intercâmbio livre entre medicina erudita e medicina popular. 

 

Do ponto de vista das classes subalternas, as duas culturas e as duas medicinas, a popular e a erudita, 

coexistem há muito tempo. Contudo, é recente o fenómeno da medicina popular na formulação de uma 

nova medicina social que utilize os conhecimentos da prática médica tanto de uma quanto de outra. 

  Na criação de uma cultura viva, que gera práticas sociais diferenciadas, é que essa nova medicina 

deverá se constituir. Juntamente com os oprimidos no processo de produção que os expropria dos benefícios 

sociais. Deve ser a síntese de uma cultura que absorva as contribuições do ofício do raizeiro, da benzedeira, 

do ervatário, da parteira, de médicos, enfermeiros, bem como da população engajada. Somente a partir 

dessa compreensão é que se alarga a perspectiva de alianças políticas com todos os grupos dominados. 

  Está nas mãos dos sujeitos populares o poder de transformar a sociedade. De produzir uma 
modificação da sua posição diante do mundo. De passar de objeto a sujeito da sua história. De produzir a 

experiência de sua libertação e da sua cultura. De concretizar a necessidade de prestar serviços internos à 

sua classe (OLIVEIRA, 1991, p. 95). 

 

 Qualquer estratégia, portanto, de valorização da medicina popular deve levar em conta a 

participação dos sujeitos populares e deve prever também algum nível de transformação social. 

Por isso que uma estratégia de educação voltada às plantas medicinais é também uma estratégia 

de transformação social. 

 

4 ESTRATEGIA DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS SOBRE PLANTAS MEDICINAIS  

 

Para a tarefa de desenvolver um estratégia de ações sócio-educativas sobre plantas 

medicinais na atenção primária do Hospital Municipal Hélio Montezzano de Oliveira foram 

pensadas quatro linhas de ação: 

1. A primeira foi formular as questões-chave que delimitariam os objetivos do trabalho. 

Elas se apresentam da seguinte maneira: 

• como aos usuários do Hospital encaram a administração de plantas medicinais na 

atenção primária?  

• Esses usuários já fazem uso de plantas medicinais em seu cotidiano? 

• qual o nível de confiança e conhecimento desses usuários em relação às práticas da 

medicina popular?  
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• quais são as experiências que já foram realizadas e relatadas dentro do estado do Rio 

de Janeiro que se aproximam das intenções deste trabalho? 

• Qual a melhor estratégia de ação sócio-educativa que poderia ser feita para promover 

a introdução e consolidação do uso de plantas medicinais no Hospital? 

 

2. A segunda foi realizar um estudo exploratório descritivo de abordagem quali-

quantitativa com os usuários da atenção primária do Hospital. 

 

3. A terceira foi fazer uma análise de duas experiências de pesquisa e intervenção, 

realizadas em alguma região do estado do Rio de Janeiro que envolvesse diretamente o tema 

do uso de plantas medicinais, podendo ser ou não em unidades do SUS, e que implicasse de 

algum modo uma aproximação da educação popular em saúde. Foram assim escolhidas, duas 

experiências: um trabalho realizado por pesquisadoras da FioCruz, UFRJ e UFBA sobre 

práticas integrais em saúde ligadas ao programa Estratégia Saúde da Família (ESF) na 

comunidade rural de Palmares, em Paty dos Alferes, e o projeto Rede Fitovida, que  existe 

desde o ano 2000 congregando produtores de remédios feitos a partir de plantas medicinais, e 

que desenvolve ações sócio-educacionais relacionadas ao tema na baixada fluminense. 

 

4. A quarta foi estruturar os instrumentos concretos de ação socioeducativa a serem 

desenvolvidos com a população e profissionais de saúde no Hospital e que pudessem gerar os 

efeitos pretendidos de valorização e efetivo uso de plantas medicinais na atenção primária. 

 

 

4.1 Estudo exploratório descritivo no Hospital Hélio Montezano 

  

“Saião, macaé, hortelã, boldo; sei outros, mas agora não me vem a mente. Mas conhecer plantas é muito 

bom.” 

 

 Em agosto de 2019 foi realizado um estudo exploratório descritivo com o objetivo de 

obter informações sobre o uso e conhecimento de plantas medicinais por parte de usuários da 

atenção primária no Hospital Municipal Hélio Montezzano de Oliveira. Esse estudo tinha o 

objetivo de colher informações para responder as primeiras três questões-chave formuladas no 

início do trabalho e também servir de base para a construção, a mais adequada possível, de uma 

ação sócio-educativa para a unidade de saúde. 
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 O estudo contou com a participação de 31 entrevistados (moradores da cidade e também 

de seus distritos e de outras cidades do entorno), dentre eles 15 homens e 16 mulheres, com 

idades entre 17 e 77 anos.   

 As perguntas indagaram os entrevistados sobre: 

 

• o seu local de residência, sexo e idade;  

• o conhecimento sobre o uso medicinal de plantas; 

• a frequência de utilização de plantas como medicamento; 

• formas de conhecimento sobre as propriedades medicinais das plantas; 

• o interesse que tinham em ter mais conhecimentos sobre plantas medicinais. 

 

 Aproximadamente 80% dos entrevistados relataram fazer uso de plantas medicinais em 

seu cotidiano e confiar em sua eficácia nos casos de complicações de saúde não graves, 

considerando-as inclusive menos danosas ao corpo do que os medicamentos sintéticos. Um dos 

relatos foi bastante representativo neste sentido. Um dos entrevistados  declarou: “nosso corpo 

não precisa de drogas, precisa da natureza. O que vende na farmácia é droga.” E ainda: “remédio 

de farmácia não dá jeito”. Apesar da propaganda maciça em torno de medicamentos sintéticos 

através de rádios, televisão e internet, o imaginário popular ainda parece conservar em Santo 

Antônio de Pádua a ideia de que o natural é menos nocivo que o industrial. Contudo, a 

possibilidade de fazer uso dessas plantas fica comprometida por conta da acessibilidade a elas, 

pois o cultivo não é tão praticado em zonas urbanas. Além disso, há grande oferta de produtos 

industrializados pelas farmácias, sempre numerosas nessas zonas urbanas, e com preços muitas 

vezes acessível. Por outro lado, os profissionais de saúde trabalham sem fazer apostas  

significativas em terapêuticas naturais, o que prejudica a sua legitimação.  

 20% dos entrevistados declararam abertamente que são totalmente alheios ao uso de 

plantas medicinais, por não terem acesso, por não saberem como usar ou por não confiarem na 

eficácia desse uso como meio de tratamento da saúde. Um dos entrevistados, por exemplo, 

afirmou: “quando criança eu tomava, mas hoje não tenho acesso.” 

 O estudo constatou ainda que o meio maior de utilização de plantas medicinais pelos 

usuários da atenção primária no Hospital Hélio Montezano se dá: 

 

• através de chás - 51%,  

• através da maceração de folhas - 24%,   

• através de banhos - 14% 
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• infusão - 10%  

• outros - 1%  

 

 As plantas medicinais citadas pelos entrevistados foram boldo, erva doce, camomila, 

erva cidreira, hortelã pimenta, rebenta pedra, carqueja. O boldo, o mais conhecido pelos 

pesquisados, citado por 50% deles, apareceu como sendo muito popular, farto e presente na na 

vida da população de baixa renda do município. Um dos entrevistados disse: “o remédio do 

pobre é o boldo mesmo!”. Em segundo lugar, apareceu a erva doce, citada por 38% dos 

entrevistados. Sobre ela teceu-se o seguinte comentário: “o chá de erva doce pegávamos na 

mata mesmo.  Era muito bonito, uns galhinhos fininhos, igual uma agulha.” Um dos mais 

citados também, com 28% de menções, foi o chá de rebenta pedra. Sobre este houve uma 

situação curiosa. Um dos entrevistados disse que o havia usado para tratamento de infecção 

urinária, mas que o seu uso não havia surtido efeito contra a doença. A cura veio, mas de um 

medicamento sintético alopático prescrito pelo médico. Apesar disso, esse entrevistado 

declarou não ter dúvidas sobre as propriedades medicinais das plantas e que voltaria a fazer uso 

delas em um tratamento de saúde, caso um médico as receitasse.  

 Os entrevistados relataram também que tiveram acesso ao conhecimento sobre as 

propriedades medicinais das plantas e seu uso da seguinte maneira:  

 

• Por meio de parentes ou vizinhos: 78%  

• Por curiosidade e pesquisa individual: 22%  

 

 Esses números, apesar de obtidos de uma pequena amostragem, nos permite especular 

que a população de Santo António de Pádua e entorno mantêm o costume de repassar saberes 

tradicionais relacionados a plantas. Segundo uma das entrevistadas: “rezas de espinhela caída, 

mau olhado, tudo da família.” A prática de partilhar esses saberes está viva, mesmo que não tão 

visível. Isso mostra que uma ação de valorização desse conhecimentos pode ter sucesso, desde 

que seja feita levando em consideração as próprias práticas já existentes.  

 Por outro lado, o estudo mostrou também que 90% dos entrevistados têm interesse em 

aprender sobre mais sobre plantas medicinais. Um dos relatos, representativo sobre isso, diz o 

seguinte: “tudo de remédio de mato, precisamos conhecer mais coisas que ficaram para trás.” 

Isso nos permite supor que há potencial para a introdução de plantas medicinais como prática 

terapêutica no Hospital. Contudo, como isso não acontece espontaneamente, a sua possibilidade 

depende de ações mediante ações, que podem vir da prefeitura ou do próprio hospital, com a 
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realização de cursos de capacitação com os profissionais de saúde ou de ações sócio-educativas, 

que envolvam os profissionais e os usuários. As duas parecem ser necessárias, mas no que cabe 

aos educadores que intentam promover a valorização das práticas populares de cura e com ela 

uma mudança de mentalidade dos profissionais de saúde, da comunidade local e do modelo 

convencional de atenção primária, o que pode ser pensado são ações sócio-educativas, em 

conjunto com os profissionais e a comunidade.  

 Um exemplo de como isso poderia acontecer é a experiência apresentada abaixo e que 

ocorreu em uma comunidade rural de Paty do Alferes. 

 

4.2 A experiência na comunidade rural de Palmares, em Paty do Alferes 

 

 Em 2018, foi publicado na Revista Fitos, da Fiocruz, um artigo intitulado “Introdução 

da Fitoterapia no SUS: contribuindo com a Estratégia de Saúde da Família na comunidade rural 

de Palmares, Paty do Alferes, Rio de Janeiro”. Foram autoras dele Amanda Viegas Valverde 

(Fiocruz), Nina Cláudia Barboza Silva (UFRJ) e Mara Zélia Almeida (UFBA). O texto descreve 

uma pesquisa sobre o uso de plantas medicinais na Estratégia Saúde da Família (ESF) na 

comunidade rural de Palmares, em Paty do Alferes. 

 O foco da pesquisa foi inicialmente os profissionais da saúde e os resultados indicaram 

a necessidade de capacitação deles para que pudessem dominar melhor a aplicação de plantas 

medicinais em suas atividades na atenção primária. Em complemento à pesquisa, foram 

realizadas também algumas intervenções. Uma delas foi a implantação de uma horta 

comunitária de plantas medicinais. Outra foi a criação de materiais didáticos para auxiliar na 

educação continuada do serviço de saúde, como uma apostila, uma cartilha e um memento de 

plantas medicinais.  

 O resultado principal que esse trabalho apresenta é que a introdução do uso de plantas 

medicinais como terapêutica no SUS é possível e necessária, mas que para isso é essencial 

planejar e executar atividades voltadas para a educação em saúde. Segundo o estudo, só assim 

é possível valorizar “os aspectos culturais envolvidos no uso das plantas medicinais pelos 

usuários do SUS local, de forma participativa e dialógica” (VALVERDE, 2018). 

 Para as autoras, esse trabalho de educação em saúde em torno das ervas medicinais e 

fitoterápicos torna-se ainda mais fundamental com o desenvolvimento do Programa de Saúde 

da Família e dentro da Estratégia Saúde da Família (ESF), pois estes são espaços próprios de 
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atenção primária e são neles que as práticas integrativas e complementares inseridas no SUS 

ocorrem prioritariamente. 

 Na medida em que, com estes programas, os cuidados primários de saúde se focam em 

grupos e não em indivíduos - família, comunidade - ações com grupos populacionais concretos, 

em territórios específicos, se tornam chave para promover localmente a saúde a partir da própria 

realidade vivida. É aí que se torna interessante trabalhar com plantas medicinais, na sua relação 

com culturas locais, e estreitar os seus usos com as práticas gerais do SUS. O estudo então 

aponta para um novo modelo de saúde, no qual as unidades básicas de saúde reconhecem e 

utilizam práticas populares e tradicionais, valorizando as culturas locais e promovendo a saúde 

a partir de práticas já existentes. Segundo o texto: 

 

O presente estudo trabalhou a questão das plantas medicinais em seus diversos aspectos tais como: a 

otimização do uso popular, segurança de uso, certificação botânica, cultivo e sustentabilidade, visando 

garantir a saúde ambiental, individual e coletiva da comunidade. Sua execução justificou-se mediante a 

existência de diversas políticas públicas de saúde que contêm, no seu interim, a promoção da saúde humana 
e ambiental com diretrizes voltadas para o desenvolvimento de ações que fortaleçam e reconheçam as 

práticas locais de saúde, estimulando o uso da biodiversidade de forma a garantir a saúde humana e 

ambiental através do respeito e valorização de práticas populares e tradicionais com uso de plantas 

medicinais e remédios caseiros. (VALVERDE, 2018) 

 

 Como resultado, a pesquisa apurou duas coisas importantes: em primeiro lugar, que a 

maior parte dos membros da comunidade rural de Palmares já utilizavam plantas medicinais 

em seu cotidiano, a partir do aprendizado que tiveram de parentes mais velhos e que estas eram 

plantadas em seus quintais. Em segundo lugar: que os profissionais de saúde que atuavam na 

unidade de saúde da comunidade desconheciam as políticas nacionais e o uso de plantas 

medicinais como forma de prática integrativa e complementar no SUS. 

 Com esses dados, foi feito uma estratégia de ação, que envolveu: 

 1.  Um curso de capacitação para os profissionais de saúde, que tinha como objetivo 

preparar esses profissionais para escutar a comunidade local, interagir melhor e aprender com 

ela.  

O curso de capacitação foi executado e planejado em conformidade com as atividades desempenhadas 

dentro da UBS, e buscou uma aproximação da realidade do serviço como ferramenta de aprendizagem e 

qualificação dos profissionais, tornando-os protagonistas deste processo, para o desenvolvimento de 

estratégias educativas condizentes com as práticas culturais da comunidade, o que possibilitou uma 

construção coletiva, estabelecida com os atores envolvidos no processo educativo, valorizando a troca de 

experiências, vivências, conhecimentos e a história de cada indivíduo. (VALVERDE, 2018) 

  

 2. A implantação de uma horta comunitária, que disponibilizasse plantas medicinais 

para uso na unidade, mas que também pudesse servir de meio para o trabalho colaborativo e 

cooperativo de profissionais e usuários (um local vivo de ensino-aprendizagem sobre saúde). 
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a prática nas hortas incentivou diretrizes de promoção da saúde, pela criação de ambientes saudáveis, o 
esforço da ação comunitária, o desenvolvimento de habilidades pessoais, o estímulo à autonomia e ao 

empoderamento, o resgate de práticas e hábitos tradicionais. (VALVERDE, 2018) 
 

  

 3. Uma apostila didática, que descrevia detalhes sobre as propriedades e características 

de algumas plantas, indicando o “emprego correto de plantas medicinais para que a população 

utilize com eficácia e segurança terapêutica” (VALVERDE, 2018). 

 

 4. Uma cartilha informativa, usada “para disseminação do conhecimento e das técnicas 

de preparo pela comunidade rural de Palmares”. (VALVERDE, 2018) 

 

 5. O Memento Fitoterápico da Comunidade Rural de Palmares, Paty do Alferes, Rio 

de Janeiro, que foi  

 

construído a partir das espécies selecionadas para a horta comunitária de plantas medicinais. Teve por 

objetivo a compilação dos resultados adquiridos ao longo do estudo, que associou o conhecimento de uso 

observado na comunidade rural de Palmares, suas formas, posologias e alegações terapêuticas, às atividades 

farmacológicas comprovadas por estudos científicos e as alegações terapêuticas dos demais estudos 
etnobotânicos, de forma a expandir o conhecimento da fitoterapia para além das universidades e centros de 

pesquisa, para a rede de atenção básica à saúde o seu entorno, bem como orientar adequadamente seu uso. 

(VALVERDE, 2018) 

 

 Segundo o trabalho, essas ações e produções tinham como propósito fomentar a 

valorização do conhecimento popular/tradicional e, ao mesmo tempo, fazer com que ele se 

relacionasse com a medicina erudita, já praticada na unidade. Havia com isso a esperança de 

aperfeiçoamento na relação médico-paciente, bem como dos processos de cura e prevenção de 

doenças. 

 Para as autoras, a execução das ações sócio-educativas estimulou a problematização das 

questões de saúde de forma contextualizada; nesse sentido, promoveu o diálogo entre as 

políticas públicas nacionais de saúde e as singularidades da comunidade local.  

 Pode-se dizer que o trabalho que elas realizaram aponta para a ideia de que as ações 

sócio-educativas fazem com que a comunidade se aproprie de informações que tornam possível 

a transformação de valores na direção de uma relação responsável entre a profissionais e 

usuários da unidade, sociedade e o meio ambiente, e disso há um fortalecimento da identidade 

local. 
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 Essa experiência em Paty do Alferes mostra que a introdução da fitoterapia e plantas 

medicinais como prática terapêutica no SUS demanda necessariamente planejamento e 

execução de atividades voltadas para a educação em saúde, de modo que se possa valorizar os 

aspectos culturais de quem está envolvido. Pois são as ações sócio-educativas que fazem 

viabilizam a gestão participativa e inclusão da comunidade e usuários do SUS no processo de 

construção e fortalecimento da atenção primária., favorecendo assim a interlocução na 

produção e construção local de políticas públicas de saúde.  

 Elas concluem dizendo que (VALVERDE, 2018): “nesse sentido, iniciativas que 

incentivem a inserção de práticas com plantas medicinais voltadas para a educação em saúde, 

conforme previsto nas políticas públicas, como desenvolvido neste trabalho, devem ser 

difundidas em outras UBS”. 

 

4.3 A Rede Fitovida 

 

 A Rede Fitovida é uma rede de produtores de remédios feitos a partir de plantas 

medicinais e que está ativa no estado do Rio de Janeiro desde o ano 2000. Hoje possui 108 

membros de 24 municípios do estado. É um movimento sem filiação partidária ou religiosa, 

caracterizado pelo trabalho voluntário, pelas preparações medicamentosas a preço baixo e pelas 

atividades educacionais promovidas em torno das plantas medicinais. “O trabalho é feito por 

mulheres com mais de 50 anos de idade, de camadas populares, que se reúnem em cozinhas 

comunitárias”6. 

 Em geral, as mulheres que atuam no projeto já manipulavam plantas medicinais em casa 

isoladamente. Elas também já prescreviam remédios caseiros a vizinhos e vendiam xaropes, 

unguentos, sabonetes, xampus, tinturas feitos com ervas medicinais. Em um determinado 

momento passaram a se organizar em grupos e em rede com o intuito de criar melhores 

condições de partilharem seus conhecimentos e difundirem seus produtos. E assim começaram 

a aparecer, a criar um público para esses produtos naturais, assim como a estabelecer um 

sistema de atendimentos voluntários em saúde preventiva para população em geral. 

 Segundo diz o texto da página inicial da rede na internet:  

 

A Rede Fitovida é composta por grupos comunitários da periferia do Estado do Rio de Janeiro que 

compartilham princípios de solidariedade, apoio ao próximo, valorização da vida e respeito à natureza. 

Todos os grupos têm em comum a prática, a vivência, a boa relação com as plantas medicinais e outros 

elementos da natureza que compõem a medicina caseira popular. Nós, da Rede Fitovida, filhas e filhos de 

                                                
6 http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2295:catid=28&Itemid=23 
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benzedeiras, raizeiras, parteiras, agentes  do conhecimento tradicional, oriundas de zonas rurais e urbanas 

de todos os cantos do país,  afirmamos: a) temos experiência no poder de cultivo e da cura pelas plantas 

medicinais; b) Sabemos da importância de preservar a imensa biodiversidade brasileira; c) mantemos vivo, 

de forma oral e escrita, o patrimônio imaterial de nosso povo multicultural; d) nós apoiamos nos seguintes 

instrumentos legais: Decreto 3551/00; Lei 13.123/15 e diretrizes de nº 10 e 12 da Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos; e) Somos comunidades tradicionais detentoras de conhecimento 

tradicional associado ao uso das plantas medicinais – patrimônio cultural e genético brasileiro.7 

 

 Em 2009, o grupo pediu apoio ao IPHAN para enfrentar alguns problemas ligados  à 

fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e sobre propriedade 

intelectual. Havia o receio de que alguém, inescrupulosamente, registrasse a patente das ervas 

utilizadas no preparo dos remédios, aproveitando-se do conhecimento tradicional, que é de 

domínio público. Ao registrar esses saberes como saberes patrimônio imaterial, o IPHAN faz 

com que eles sejam reconhecidos também por seu valor cultural, o que os torna saberes  

coletivos. Esse status jurídico facilita a relação dos usos das ervas com a fiscalização sanitária, 

ao passo que dificulta o registro de propriedade sobre os conhecimentos tradicionais. 

 O aporte do trabalho do IPHAN com a Rede Fitovida permitiu à rede a estruturação de 

um inventário coletivo, que é uma peça fundamental na preservação e transmissão desses 

saberes populares tradicionais e, em decorrência disso, na formação de uma identidade cultural 

de uma comunidade. 

 Segundo a antropóloga do IPHAN Letícia Viana, em entrevista à Revista Desafios do 

Desenvolvimento, do IPEA, em 2009:  

 

Eles identificaram os saberes e aplicações terapêuticas dos produtos, uniram o que era comum entre eles. 

O mais importante foi a participação dos integrantes na dinâmica de elaborar os produtos: chás, xaropes, 

garrafadas, pomadas, sabão medicinal. Foram detalhados os modos de fazer. A capacidade de interação e 
articulação para produzir o material para o inventário foi ótima. Realizamos reuniões com os membros da 

rede para prepará-los para a pesquisa. O inventário é um passo importante para preservar e transmitir os 

conhecimentos tradicionais. Ninguém pode se considerar dono de um saber que é bem comum. 

  

 O que se pode extrair do exemplo da rede Fitovida é a importância do reconhecimento 

dos saberes sobre plantas medicinais como bens patrimoniais imateriais de uma comunidade, 

que ajuda a fortalecer as relações da comunidade com esse saberes e impõe a obrigação de se 

criar um inventário sobre os saberes, que é ponto fundamental para políticas de preservação, 

investimentos financeiros e, sobretudo, ações sócio-educativas, pois a partir desses saberes 

sistematizados é muito mais fácil elaborar atividades educacionais com uma comunidade.  

 

5. ESTRATEGIA DE AÇÃO SÓCIO-EDUCATIVA PARA SANTO ANTÓNIO DE 

PÁDUA 

                                                
7
 https://www.redefitovida.org.br 
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 Com base nos dados acima, que apontam o costume dos usuários do Hospital de partilhar 

saberes e o seu interesse em saber mais sobre plantas medicinais, incluindo suas propriedades, 

cultivo, preparação e armazenamento, é que foi possível começar a traçar uma estratégia de 

ação socioeducaional a ser aplicada no âmbito do Hospital e que poderia, inclusive, ser 

estendida para as escolas da cidade. As duas experiências já realizadas e analisadas acima 

também ofereceram alguns parâmetros que podem ajudar a quem está no lado puro e simples 

da educação, como na educação do campo, a pensar a educação direcionada para a saúde.  

 Mas antes de apresentar os detalhes da estratégia que foi pensada, é preciso lembrar que 

ela deve ser realizada de acordo com uma abordagem da educação popular, tal como formulada 

por Paulo Freire, pois esta foi a escolha metodológica deste trabalho. 

 Tal escolha tem uma relação direta com a forma pela qual a área da educação do campo 

enxerga a educação, ou seja, como um processo que se realiza “mediante o diálogo com as 

classes populares, o respeito às suas culturas, o reconhecimento dos seus saberes como 

válidos”.(STOTZ, 2007) 

 No caso específico da educação popular em saúde, em lugar de enfrentar o ensino 

bancário, ela enfrenta determinadas práticas hegemônicas comuns na atenção primária do SUS 

e que são quase que exclusivamente alicerçadas na Biomedicina e assentadas dominantemente 

em prescrições de comportamento feitas de forma unilateral pelos profissionais de saúde. A 

educação popular em saúde busca conscientizar a população sobre a sua saúde, mas 

intensificando a sua participação no próprio processo de aprendizagem.  

 

Ela parte do pressuposto de que o educando possui um saber prévio, construído em sua história de vida, 

sua prática social e cultural, que lhe serve de ponto de partida para a aquisição de novos conhecimentos. A 
educação se constitui como um processo de busca e de invenção ou reinvenção que parte da ação e da 

reflexão do homem sobre o mundo, para transformá-lo. A problematização das experiências ou situações 

vividas constitui um desafio para a transformação e, portanto, uma fonte para a organização do conteúdo 

do processo educativo (STOTZ, 2007). 

  

 Dentro então desta perspectiva da educação popular em saúde a estratégia de ação sócio-

educativa formulada teria três linhas de ação: 

 

  a) A produção de uma Cartilha de Plantas Medicinais 

 

 A produção de uma Cartilha de Plantas Medicinais foi inspirada na experiência da 

comunidade rural de Palmares.  O propósito da cartilha seria  de divulgar informações sobre 

práticas em de saúde com remédios populares feitos com plantas próprias do noroeste 
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fluminense. Para atender melhor o público-alvo, e atender a finalidade de ser acessível, popular 

e ilustrativa, a sua concepção se basearia na linguagem dos quadrinhos. A finalidade seria 

informar sobre as propriedades medicinais das plantas, sua identificação, preparo e 

conservação. A cartilha mencionaria remédios populares, como sucos, xaropes, banhos, 

cataplasmas, gargarejo, inalações, decocções, infusões, etc. A sua produção seria feita em 

parceira com membros experientes da comunidades e profissionais de saúde e sua distribuição 

seria gratuita no Hospital e escolas de Santo Antônio de Pádua.  

 

 b) A oferta de uma série de oficinas de Cultivo de Plantas Medicinais  

 

 O propósito é o de incentivar a criação de uma consciência na população para que utilize 

os conhecimentos populares e agroecológicos a fim de introduzir o plantio de ervas medicinais 

em seus quintais ou áreas comuns do bairro. Por ser uma oficina expositiva prática qualquer 

um poderia participar. 

 O entendimento sobre o plantio de mudas, compostagem, sementeira, regar e poda se 

daria através da prática supervisionada por algum produtor rural da região. Uma apostila pode 

ser também produzida para auxiliar nos cuidados na hora do plantio e manutenção.  Por fim, as 

oficinas, se frequentes e permanentes, podem também distribuir mudas para a população e 

compartilhar através das redes sociais os trabalhos feitos nas casas dos participantes para ajudar 

com as dúvidas dos demais, sobre a saúde das plantas, exposição à luz, rega, etc . 

 

 c) Inventário de Saberes  

   

  O Inventário de Saberes constitui um instrumento técnico que foi inspirado no trabalho 

da Rede Fitovida. Trata-se de um um meio de detalhar organizadamente os modos de fazer 

tradicionais ainda vivos na região.  Um tal registro serve para preservar e transmitir os saberes 

tradicionais e elevá-los à condição de bem comum. Em resumo, é uma sistematização de 

informações que a comunidade já detêm. Com base nele é possível, por exemplo, planejar 

investimentos da administração pública, assim como políticas de preservação. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 O trabalho aqui apresentado tratou de plantas medicinais e de como o seu uso pode ser 

valorizado, inserido e consolidado na atenção primária de um Hospital do SUS.  

 A pesquisa realizada no Hospital Municipal Hélio Montezzano de Oliveira, em Santo 

Antônio de Pádua, demonstrou que uma parcela significativa dos usuários se medica com 

plantas medicinais, ainda que com um número restrito de plantas, e mesmo não tendo muito 

conhecimentos sobre elas. Ao mesmo tempo, revelou que uma grande parte dos usuários tinha 

interesse em saber mais sobre ervas e raízes medicinais.  

 O Hospital, como uma unidade típica do SUS do interior do estado do Rio de Janeiro, 

não acolhe de maneira regular e recorrente em seu atendimento primário práticas associadas à 

medicina popular.  

 Considerando as diretrizes lançadas pelas Assembléias da OMS, assim como as 

políticas brasileiras de saúde, entendemos que são necessárias ações sócio-educativas que 

promovam o uso e favoreçam o trabalho com plantas medicinais nas unidade do SUS.  

 Como as Políticas Nacionais determinam que hajam essas ações de valorização, fomos 

encorajados a pensar uma estratégia que atendesse as diretrizes políticas e,  simultaneamente, 

beneficiasse as populações do interior. No nosso caso, a população a ser beneficiada seria a de 

usuários do Hospital Municipal e, estimamos, como consequência, toda a população de Santo 

Antônio de Pádua e entorno.   

 O que se deduziu, com base em outras experiências ativas no estado e que envolvem 

plantas medicinais, é que a produção de uma cartilha, a criação de um inventário de saberes e 

oficinas de cultivo de plantas medicinais seriam ótimos instrumentos de ação sócio-educativa 

para se pôr em prática o intuito de congregar profissionais da saúde e usuários do SUS, e ao 

mesmo tempo criar meios de afirmar a identidade campesina da cidade, fortalecer relações 

comunitárias, humanizar a atenção primária e estabelecer um ambiente mais saudável e 

enriquecedor, atento à biodiversidade da flora da região e preocupada com a conservação do 

meio ambiente.  
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