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Introdução: O uso de plantas medicinais e fitoterápicos é uma prática popular e antiga, 

mas que ainda é pouco estudada. Muitas plantas farmacologicamente ativas são usadas 

através da tradicionalidade e, não possuem estudos referente a real eficácia e segurança. 

As propriedades farmacológicas conferidas às plantas são geradas pelos metabólitos 

secundários, os quais atuam, principalmente, como defensores da planta. Justamente por 

possuírem esses efeitos podem atuar positivamente contra várias enfermidades, mas 

também podem gerar efeitos tóxicos ao organismo. Essa terapia é mais frequente no 

público infantil do que em adultos, justamente pela baixa ocorrência de efeitos 

indesejados. Apesar disso, há poucos estudos relacionados e poucas ações educativas 

para direcionar mais efetivamente essa prática.Objetivo: Relatar a experiência de uma 

ação de educação em saúde em relação a plantas medicinais e fitoterápicos realizada em 

uma escola de educação infantil privada. Metodologia: O tipo de estudo foi pesquisa-

ação, onde, a partir de um questionário utilizado como instrumento de pesquisa, foram 

coletados dados de pais de crianças de 0 a 5 anos matriculadas em uma instituição de 

ensino particular da cidade de Curitiba-PR (parecer CEP:  4.637.938). Entre as 

perguntas estavam questões relacionadas às características sociodemográficas do 

público estudado, e relacionadas ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos nesse 

público. Após a coleta e análise dos dados do questionário, foi elaborada uma 

apresentação para os pais das crianças matriculadas na instituição onde foi realizado 

esse estudo. Foi encaminhado um convite para todos os pais pelos mesmos grupos de 

whatsapp em que o questionário foi enviado anteriormente. Resultados: Esta ação de 

educação em saúde foi realizada no dia 28 de maio de 2021, às 19:00h, de forma remota 

e síncrona (Plataforma Google Meet). A ação foi conduzida pela pesquisadora principal, 

sua orientadora e contou com a participação de um médico fitoterapeuta e homeopata. 

Estiveram presentes 10 pessoas, e a duração foi de aproximadamente, 01 hora e 30 

minutos. A ação iniciou com uma apresentação de slides sobre o tema, a qual foi 

conduzida pela pesquisadora principal. Nela foi possível perceber e esclarecer muitos 

senso comum em relação ao uso de fitoterapia em crianças. Um exemplo bem marcante 

foi a contraindicação da utilização de ervas como a hortelã e o capim cidreira em 

crianças, o que a grande maioria dos pais que participaram não sabiam. Foi exposto 

ainda a respeito do cuidado na compra de ervas medicinais e na seleção dos ervanários, 

justamente pela falta de exigências relacionadas ao controle de qualidade dessas ervas. 

Além disso, foi comentado sobre o uso indiscriminado de plantas medicinais em 

crianças, seja pela preparação de um chá de forma errônea, ou pelo uso como terapia 

complementar sem comunicar o pediatra, o que gera a possibilidade de interações 

medicamentosas que podem vir a acarretar efeitos tóxicos a longo prazo. Nesta 

apresentação foram selecionadas as ervas medicinais e o fitoterápico mais citados no 

questionário (camomila, erva doce, capim cidreira e Kaloba®) para esclarecer a 

posologia indicada para cada idade, assim como os efeitos indesejados e 

contraindicações de cada um deles, justificando a relação com a imaturidade do 



metabolismo infantil na metabolização de fármacos por via oral (principal via utilizada 

em crianças). Após o término dessa palestra, o médico fitoterapeuta e homeopata 

convidado comentou sobre as suas experiências referentes aos estudos e a utilização de 

plantas medicinais e fitoterápicos. Pontuou sobre os materiais científicos 

disponibilizados pela Anvisa, comentou ainda sobre as principais plantas citadas no 

questionário explicando o motivo de não serem prescritas para crianças, entre elas a 

hortelã pimenta (Mentha x piperita) e o capim-cidreira (Cymbopogon citratus). O 

médico explicou a importância da prescrição dessas plantas medicinais, do modo de 

preparo, sobre a importância do conhecimento da qualidade dos ervanários, e até mesmo 

sobre a importância de não se usar o mesmo chá ou fitoterápico por muito tempo, pois 

elas, assim como medicamentos alopáticos, podem causar efeitos tóxicos cumulativos. 

Após as explicações, houve a interação com os pais que puderam sanar mais dúvidas. 

No final da apresentação, foram recebidos feedbacks positivos dos participantes como 

da diretora da escola: “Obrigada por este momento tão rico. Sabe que por um momento 

eu pensei “ só sei que nada sei”. E a partir de agora vou parar de fazer casamento de 

chazinhos na minha xícara.” Como complemento da ação de educação em saúde, foi 

elaborado um folder com as quatro plantas medicinais mais citadas na pesquisa. Neste 

material foram colocadas as indicações e contra indicações de cada uma delas, assim 

como, a posologia e modo de uso indicados. Considerações Finais: Apesar da maioria 

dos pais que participaram da pesquisa responderam que já fizeram ou fazem uso dessa 

prática, foi possível perceber que ainda existem muitas dúvidas sobre as plantas 

medicinais e fitoterápicos, principalmente, a respeito da efetividade dessa terapia. 

Assim, pode-se destacar a importância de ações de educação em saúde sobre essa 

temática para a comunidade, pois apesar da tradicionalidade do seu uso, as pessoas 

ainda têm muitas dúvidas, sobretudo em relação ao uso na pediatria. O farmacêutico 

acaba sendo uns dos profissionais de saúde de mais fácil acesso para a população, por 

meio das farmácias de dispensação, portanto, tem um papel muito importante na 

divulgação e esclarecimento de dúvidas acerca dessa temática. 
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