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INTRODUÇÃO
Segundo a OMS, em 2013 o uso de práticas tradicionais na Atenção Primária à Saúde
tangenciou os 80% entre as populações dos países em desenvolvimento, com as plantas
medicinais abarcando 85% da totalidade dessas práticas (ROSA et al., 2011). Assim, o
cenário é propício para o uso indiscriminado de plantas medicinais e fitoterápicos no
contexto da automedicação, principalmente pela tradição da cultura popular das
comunidades brasileiras.
Nessa ótica, o uso sem acompanhamento médico de ervas medicinais aumenta o risco
de interações medicamentosas que podem ser nocivas aos pacientes ao se observar, na
literatura, que algumas medicações de alta prescrição na Atenção Básica possuem
interações significativas com chás e outras substâncias naturais usadas pela população em
geral.
OBJETIVOS DO TRABALHO
Os objetivos do trabalho foram: Alertar a comunidade assistida acerca das interações
de algumas ervas medicinais e fitoterápicos e medicações de alta dispensa na Unidade de
Saúde; divulgar o uso de algumas plantas medicinais e fitoterápicos; aprimorar o
conhecimento dos acadêmicos envolvidos acerca da temática.
METODOLOGIA
O presente trabalho foi desenvolvido ao longo de múltiplas etapas, as quais
envolveram discussões presenciais e online, via plataforma Google Meet, entre a
orientadora e os colaboradores.
Na primeira, os alunos definiram o tema após discutirem, entre si, a dificuldade de
encontrar um material com a abrangência do presente trabalho. Por conseguinte, os
estudantes elencaram problemáticas como o conhecimento da população em geral em
relação aos problemas do uso indiscriminado dessas drogas e também conceitos como a
educação em saúde.

Posteriormente, essas questões foram sintetizadas na forma de um rascunho, o qual
gerou um pré-projeto – este foi apresentado à orientadora para um melhor delineamento
da pesquisa e, então, iniciou-se a revisão bibliográfica, sendo que os materiais foram
pesquisados nas bases de dados PubMed e Scielo.
Os descritores utilizados foram “medicamentos fitoterápicos”, “uso de fitoterápicos”,
“uso de plantas”, “Brasil”, “brasileiros”; “phytotherapeutic drugs”, “use of
phytotherapeutics”, “práticas integrativas em saúde”.
Os autores analisaram dados bibliométricos, características das ações e programas,
locais e sujeitos envolvidos na pesquisa, tipo e objetivo dos estudos selecionados para
compor o escopo de 8 artigos selecionados para a revisão.
RESULTADOS
Como resultado, obteve-se um folder dobrável contendo as informações sobre as
medicações prevalentemente dispensadas na Atenção Básica e as suas interações
medicamentosas com os fitoterápicos.
CONCLUSÕES
O desenvolvimento do panfleto “Você sabia que alguns remédios caseiros podem
atrapalhar de alguma forma ações das medicações?” enquanto proposta de promoção e
educação em saúde demonstrou ser assertivo. A versão final se demonstrou de fácil
leitura, em linguagem acessível de forma a atingir um maior número de pessoas.
Ainda, a elaboração do material proporcionou aos autores uma complementação do
aprendizado da matéria de Integração Ensino Comunidade VI e da Eletiva de
Farmacologia de Gestão de Farmacoterapia na Prática Clínica, da Faculdades Pequeno
Príncipe.
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