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Resumo

O objetivo deste estudo é investigar o conhecimento dos profissionais 

de saúde que participaram de um curso de extensão, sobre plantas medicinas. Trata-

se de um relato de experiência de um curso de capacitação sobre plantas medicinais 

que ocorreu entre agosto e novembro de 2011, para 41 profissionais de nível superior, 

atuantes na atenção primária à saúde, oriundos de 9 municípios da região sul do Brasil. 

Os resultados demonstram que 88% dos profissionais trabalham na Estratégia da Saúde 

da Família, 61% têm conhecimento de que a comunidade da área de abrangência faz uso 

de plantas medicinais e 60% referiram que no seu cotidiano são solicitadas informações 

a respeito de plantas. Contudo, apenas 31% relataram que orientam a comunidade 

sobre o uso de plantas medicinais com frequência e 75% nunca realizaram cursos e/

ou capacitação sobre terapias complementares. Destaca-se a necessidade de capacitar 

profissionais para que permitam a ampliação das práticas terapêuticas, em busca da 

integralidade da assistência.

Palavras-chave: Plantas medicinais. Terapias complementares. Profissional de saúde. 
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ExPERiEnCE REPORT On a MEDiCinal PlanTS COURSE FOR HEalTH PROFESSiOnalS

Abstract

The objective of this study is to investigate the knowledge of health professionals who 

participated in an extracurricular course about medicinal plants. it is an experience report of a training 

course of medicinal plants held between august and november 2011, for 41 higher educational 

professionals, working on primary attention to health, coming from 9 towns in Southern Brazil. The 

results show that 88% of professionals work on Family Health Strategy, 61% have some knowledge 

that the community in the covered area makes use of the medicinal plants and 60% said that in their 

everyday life they are asked about information concerning the plants. However, only 31% reported 

often helping the community concerning the usage of medicinal plants and 75% have never taken 

any studies and/or training course about complementary therapies. We call attention for the need to 

train professionals that enable the expansion of therapeutic practices, in search of full care.

Keywords: Plants, medicinal. Complementary therapies. Health personnel. Education, continuing. 

RElaTO DE ExPERiEnCia DEl CURSO DE 

PlanTaS MEDiCinalES PaRa PROFESiOnalES DE la SalUD

Resumen

El objetivo de este estudio es investigar el conocimiento de los profesionales de 

salud que participaron de un curso de extensión sobre plantas medicinales. Se trata de un relato 

de experiencia de un curso de capacitación sobre plantas medicinales que tuvo lugar entre agosto 

y noviembre de 2011, para 41 profesionales de nivel superior, actuantes en la atención primaria 

a la salud, oriundos de 9 municipios de la región Sur de Brasil. los resultados muestran que 88% 

de los profesionales trabajan en la Estrategia de la Salud de la Familia, 61% tienen conocimiento 

de que la comunidad del área de alcance utiliza plantas medicinales y 60% revelaron que en su 

cotidiano se solicitan informaciones respecto a las plantas. Sin embargo, solamente 31% relató 

que frecuentemente orientan a la comunidad sobre el uso de plantas medicinales y 75% nunca 

realizaron cursos y/o capacitación sobre terapias complementarias. Se destaca la necesidad de 

capacitar profesionales permitiendo la ampliación de las prácticas terapéuticas, en busca de la 

integralidad de la asistencia.

Palabras-clave: Plantas medicinales. Terapias complementarias. Personal de salud. 

Educación continua. 
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INTRODUÇÃO

Dados evidenciam que 66% da população brasileira não têm acesso aos 

medicamentos comercializados, fazendo uso das plantas medicinais como única alternativa 

para o tratamento de suas doenças.1 

Estudos realizados em dois municípios da região sul do Brasil2,3 apresentaram 

relatos de usuários que utilizam plantas medicinais, mas omitem esta informação diante 

do profissional de saúde. nesse sentido, há a necessidade de uma aproximação entre o 

conhecimento do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) e o profissional de saúde,3 como 

forma de contemplar um atendimento integral à população.

Uma pesquisa4 realizada em 2004, com 183 docentes dos cursos de graduação 

em enfermagem e medicina, de 3 universidades públicas da região sul do Rio Grande do Sul, 

Brasil, constatou a importância das plantas medicinais no cuidado à saúde realizado pelos 

docentes, visto que a maioria reconheceu seu valor e as utilizava como recurso terapêutico. 

Estas informações evidenciam a relevância da discussão do tema nos meios acadêmicos.

Desde a Viii Conferência nacional de Saúde, o Ministério da Saúde (MS) 

vem propondo diversas estratégias e políticas voltadas às plantas medicinais. Em 2006, foi 

implantada a Política nacional de Práticas integrativas e Complementares (PnPiC) no SUS, 

incentivando o uso das plantas medicinais por meio da fitoterapia e outras práticas como 

homeopatia, acupuntura e termalismo.5 Também neste ano, através do decreto federal 5.813, 

foi aprovada a Política nacional de Plantas Medicinais. 

Em 2010, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 10, de 9 de 

março, a agência nacional de Vigilância Sanitária (anViSa) publicou uma lista de notificação 

de 66 drogas vegetais. Estas plantas relacionadas na resolução são produtos de venda isenta de 

prescrição médica, destinados ao consumidor final. Sua efetividade encontra-se amparada no uso 

tradicional e na revisão de dados disponíveis em literatura relacionada ao tema.6

a PnPiC5 preconiza para todas as práticas a definição local das necessidades de 

capacitação, sendo que para “Plantas medicinais e Fitoterapia” recomenda curso específico 

para profissionais de saúde de nível universitário, detalhando os aspectos relacionados à 

manipulação, uso e prescrição de plantas medicinais e produtos fitoterápicos, de acordo com 

as categorias profissionais.

Devido à diversidade da flora brasileira, da indicação e do preparo das 

plantas medicinais utilizadas pela população, é necessário que os profissionais de saúde 

instrumentalizem-se por meio da revisão de estudos científicos que possam embasar 

as informações e as necessidades de cuidado do usuário em relação ao uso das plantas 
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medicinais de maneira complementar ao tratamento alopático. Os profissionais podem atuar 

na orientação do uso das plantas medicinais, objetivando a promoção da saúde, prevenção 

e tratamento de doenças. Para que isso ocorra, necessitam ter conhecimento científico 

sobre os princípios ativos e contraindicações de cada planta, levando em consideração o 

conhecimento local, incluindo a diversidade de nomes atribuídos à mesma planta.7 

É importante que os profissionais de saúde adquiram conhecimentos em 

relação às plantas medicinais durante sua formação acadêmica. Para isso, destaca-se a 

importância da inclusão deste tema na grade curricular dos cursos da área da saúde, bem 

como especializações em instituições públicas para os profissionais interessados,4,8 pois a 

qualificação dos profissionais de saúde é imprescindível para o fortalecimento do SUS.9 

Visando atingir esta necessidade, a Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel) oferece uma disciplina optativa sobre terapias complementares com ênfase em 

plantas medicinais aos alunos da graduação, e um curso de extensão sobre plantas medicinais 

voltado aos profissionais de saúde que atuam na atenção primária à saúde (aPS).

neste sentido, no segundo semestre de 2011, foi desenvolvido o Curso de 

plantas medicinais para profissionais de saúde que atuam na atenção primária à saúde dos 

municípios da região Sul do Rio Grande do Sul. O curso teve como finalidade instrumentalizar 

os profissionais de saúde para atuarem na orientação das plantas medicinais utilizadas no 

cuidado à saúde. Este estudo teve como objetivo investigar o conhecimento dos profissionais 

de saúde que participaram de um curso de extensão, sobre plantas medicinas.

MÉTODOS

Foi oferecido um curso na modalidade de extensão para 41 profissionais de 

saúde de nível superior sobre plantas medicinais, no período de agosto a novembro de 2011, 

com carga horária de 40 horas. Foram convidados os profissionais que atuavam na aPS dos 

municípios da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) do Rio Grande do Sul.

O convite aos profissionais foi realizado através de ofício encaminhado 

diretamente aos municípios, por meio da 3ª CRS, e por correio eletrônico. O curso foi 

distribuído em atividades teóricas e práticas (laboratório de informática, laboratório de 

plantas medicinais e horto didático). Os temas abordados foram: políticas públicas em relação 

às plantas medicinais e aos fitoterápicos; terapias complementares; informantes folk em 

plantas medicinais no Sul do Brasil; cuidados para o bom uso de plantas medicinais (coleta, 

preparação, conservação e uso); controle de qualidade; identificação taxonômica das plantas; 

cuidados na coleta e acondicionamento para montagem de um herbário; montagem das 
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exsicatas; identificação das propriedades terapêuticas – princípios ativos e plantas tóxicas; 

relato de experiência dos municípios de São lourenço do Sul, Rio Grande do Sul e nova 

Petrópolis, Rio Grande do Sul; processo cicatricial e ação de diferentes fitoterápicos neste 

processo; e estudos etnobotânicos e clínicos sobre plantas medicinais.  

Objetivando conhecer o público alvo do curso, foi realizado no primeiro 

encontro um pré-teste com os participantes, contendo 18 questões abertas e fechadas, 

abordando sobre plantas medicinais, além de informações sobre o perfil. no último encontro 

os profissionais responderam um pós-teste com quatro questões semiestruturadas, que 

avaliaram o aproveitamento do curso.

Colaboraram na organização e execução das atividades docentes, discentes 

e pós-graduandos vinculados ao laboratório de Cuidado em Saúde e Plantas Bioativas da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram do curso 41 profissionais de saúde (enfermeiro, médico, dentista, 

nutricionista, farmacêutico, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico) e demais áreas (filósofo 

e artista plástico) de nove municípios (Capão do leão, Herval, Pedras altas, Pelotas, Cerrito 

alegre, Pinheiro Machado, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e Santana da Boa Vista) da 

região Sul do Rio Grande do Sul.

a maior parte (87%) dos integrantes do curso era do sexo feminino. a idade 

variou de 24 a 54 anos e o tempo de formação profissional entre 6 meses e 30 anos. 

a maioria (58%) dos profissionais trabalhava em Estratégia de Saúde da Família (ESF), seguido 

de Unidade Básica de Saúde sem ESF (4%) e outros vínculos empregatícios (31%); apenas 4% 

dos participantes não possuíam vínculo empregatício. 

a maioria (75%) nunca havia realizado cursos e/ou capacitação sobre terapias 

complementares e/ou plantas medicinais. Dentre os cursos realizados por alguns profissionais, 

de acordo com a PnPiC, foram citados reiki, homeopatia, acupuntura, cromoterapia e yoga. 

Entre os participantes, 79% mencionaram que durante sua graduação não foi oportunizado 

conhecimento sobre plantas medicinais e/ou terapias complementares, enquanto que os 

que tiveram esta oportunidade (21%) referiram que a mesma foi oferecida em projetos de 

extensão, eventos, disciplinas e estágios. 

Divergindo desse estudo, uma pesquisa realizada também com profissionais 

de saúde no município de Campinas, São Paulo, mostrou que 51% tinham formação em 

alguma especialidade de terapias complementares. Este dado pode estar associado ao fato de 
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este município trabalhar com terapias complementares desde 1989.10 Observa-se que estas 

iniciativas ocorrem em outros municípios, porém, são ações pontuais, não contemplando 

a maioria dos profissionais de saúde e, portanto, pouco contribui para a consolidação dos 

princípios e diretrizes do SUS. 

Sobre a utilização de plantas medicinais para prevenção e tratamento de algum 

problema de saúde pessoal ou de sua família, 75% referiram empregá-las esporadicamente, 

21% relataram que sempre utilizam e 2% nunca utilizaram. Os demais (2%) não responderam. 

Em relação ao cultivo de plantas medicinais no domicílio, 54% dos profissionais 

disseram que possuem diversas plantas em suas casas, tais como: louro, cidrão, funcho, aniz, 

confrei, arruda, capim-cidró, capim-cidreira, capim-limão, erva-cidreira, tansagem, hortelã, babosa, 

guaco, camomila, manjerona, alecrim, manjericão, orégano, cidreira, maracujá, espinheira-santa, 

chá-verde, marcela, boldo, melissa, salsinha, quebra-pedra, sálvia, bardana, malva, palminha, 

laranjeira, avelóz, erva-doce, aroeira, anacauita, Aloe vera, louro, bálsamo, boldo-do-chile, 

cebolinha, levante, losna, alho, capuchinha, eucalipto, gengibre, pimenta e carqueja.

Quanto à forma de uso das plantas medicinais, a maioria utiliza na forma de 

chá (63%) ou xarope (18%), seguido de emplastro (4%) e compressa (4%). Também foram 

mencionadas outras formas (8%) de uso como vaporização, pomada, tintura, extratos em 

cápsula e erva no chimarrão. Os demais participantes (3%) não responderam.

Segundo a literatura, a infusão é o principal meio de preparo das plantas 

medicinais. Esta preparação consiste em colocar água fervente sobre a droga vegetal, em 

seguida o recipiente deve ser tampado por um período de tempo determinado. Este método 

é indicado para partes de drogas vegetais de consistência menos rígida tais como folhas, flores, 

inflorescências e frutos, ou com substâncias ativas voláteis.6

Para utilizar uma planta medicinal, os profissionais revelaram que seguem 

recomendações de amigos e familiares (46%), consultam livros especializados (30%), 

seguem recomendação de profissional da saúde (13%), utilizam sem orientação (4%) ou 

buscam orientação de outro meio (5%) como em cursos, grupos comunitários e agricultores. 

Os demais (2%) não responderam. 

Pesquisa realizada com universitários da área da saúde revela que a maioria 

dos participantes (65%) utiliza plantas medicinais de acordo as indicações provenientes de 

familiares e amigos.11 Embora este conhecimento seja obtido por meio do saber popular, é 

necessária a busca de evidências científicas para que no ambiente de trabalho possa legitimar 

suas orientações em bases sólidas.12



Revista Baiana
de Saúde Pública

507
v.37, n.2, p.501-511 

abr./jun. 2013

Os profissionais obtêm as plantas que utilizam na própria casa (27%), no erveiro 

(19%), com amigos (18%), na farmácia (14%), no supermercado (11%), ou em outros lugares 

(10%), como em feiras, local de trabalho, grupos comunitários e com familiares; 1% não 

respondeu a esta questão. Estudo11 revelou que acadêmicos da área da saúde adquirem as 

plantas tanto de maneira comercializada, quanto por outras formas, como por exemplo, o 

cultivo no próprio domicílio, na vizinhança ou, ainda, em terrenos baldios. 

O conhecimento adquirido pelos participantes do curso sobre a utilização de 

plantas medicinais foi repassado pelos familiares (43%), amigos (20%), profissionais da saúde 

(10%), durante a graduação (5%), por vizinhos (7%), igreja (4,21%) ou por outros meios (11%) 

como literatura, moradores da comunidade onde trabalha, biólogo e farmácia. 

Corroborando esses dados, um estudo que pesquisou a transmissão de 

conhecimento familiar sobre plantas medicinais evidenciou a família como a principal fonte 

na transmissão deste saber.7 Outra pesquisa11 apontou que o conhecimento adquirido sobre o 

tema por estudantes dos cursos de enfermagem, medicina, odontologia, farmácia, nutrição e 

biologia tem origem tanto no saber popular quanto no saber científico.

Sobre as plantas tóxicas, 52% dos integrantes relataram ter conhecimento, 

46% referiram não conhecer, e 2% não responderam. as plantas tóxicas citadas foram: 

comigo-ninguém-pode, cinamomo, espirradeira, copo-de-leite, arruda, dama-da-noite, 

confrei, folha-de-mandioca, charuto, avelóz, aroeira, capuchinha, mamona, babosa e 

mata-cavalo.

a maioria dos profissionais (79%) considera a planta medicinal como 

medicamento. as partes da planta utilizadas são: folha, casca ou semente. as plantas que 

costumam fazer uso são: erva-cidreira, boldo, malva, laranjeira, poejo, guaco, funcho, 

louro, palma, amora, losna, Aloe vera, bardana, erva-doce, camomila, erva-mate, erva-santa, 

espinheira-santa, carqueja, hortelã, tansagem, folha-de-goiaba, pitanga, alecrim, alcachofra, 

marcela, cidrão, capim-cidró, sene, hortelã, gengibre, picão-branco, pitanga, confrei, anis 

estrelado, babosa, erva-doce, maracujá, eucalipto, balsamo, vassourinha, palminha, capim-

limão, amora, cidreira, quebra-pedra, manjericão, canela, pimenta, boldo-do-chile, salsinha, 

cebolinha, louro, cravo, cenoura, alho, pimenta calabresa, arnica, folha-magra, sálvia, 

bananinha, poejo, abóbora, guaraná, ginkgo-biloba, buchinha-do-norte, erva-de-bicho, 

erva-da-pedra, romã, kava-kava, cavalinha, chá-verde, oliveira. 

as indicações mais citadas foram para o sistema respiratório, sistema digestório, 

para problemas de pele, odontológicos, renais, hepáticos e circulatórios, como anti-

inflamatório, calmante, diurético, antiespasmódico, antisséptico, ansiolítico, para dor, 
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indisposição, emagrecimento, lesões, hemorroidas, anticoncepção, higiene ocular, hipertensão, 

imunidade e climatério. 

ao serem questionados se a comunidade da área de abrangência da UBS na 

qual trabalham faz uso de plantas medicinais, 61% responderam ter o conhecimento desta 

prática, 4% não tem conhecimento, 31% não souberam informar e 4% não responderam a 

questão. Estudos realizados em diversas regiões do país12-14 revelam que a população faz uso 

de plantas medicinais no cuidado à saúde, o que evidencia a necessidade dos profissionais 

agregarem o conhecimento destas terapias ao seu ambiente laboral. 

Em relação à orientação da comunidade sobre o uso de plantas medicinais, 31% 

realizam com frequência, 42% realizam às vezes e os demais (27%) não orientam. Dentre 

as orientações, mencionaram que repassam informações referentes à dose e ao preparo 

adequado, bem como algumas indicações. Recomendam chás com ação hipoglicemiante, 

diurética, anti-inflamatória, ansiolítica, para saúde infantil, doenças crônicas, climatério e de 

uso odontológico. 

alguns estudos evidenciam que os profissionais pouco orientam a população 

sobre o uso de plantas medicinais7,10 o que geralmente está atrelado à falta de evidências 

científicas que os mesmos possuem sobre o tema.9 Uma pesquisa7 realizada com famílias 

de agricultores ecológicos demonstrou que os informantes citaram pouco os profissionais de 

saúde, quando indagados sobre a aquisição de informações relacionadas ao uso de plantas 

medicinais, justificando o provável despreparo ou descrença dos mesmos sobre esta 

prática popular de cuidado à saúde. Outra pesquisa10 elencou algumas dificuldades após a 

implantação das terapias complementares nas UBS de um município de São Paulo, dentre 

as quais se destacam a carência de capacitação profissional e de conscientização da equipe 

sobre o assunto, além de falta de adequação física da unidade. 

a maior parte (60%) dos integrantes do curso referiu que no seu cotidiano são 

solicitadas informações a respeito de plantas, como esclarecimentos sobre o uso de chás 

concomitante com medicações.

Quando interrogados sobre as plantas que provocam interações com outra 

planta ou com medicamentos, 57% relataram não conhecer, 35% não responderam e 8% 

dizem conhecer e esclarecem que orientam os usuários da possibilidade de efeitos colaterais 

destas associações. 

Pesquisas15,16 destacam a interação de plantas medicinais com medicamentos 

alopáticos. a falta de diálogo entre prosissional e usuário associada à carência de 

conhecimento desses sobre o assunto podem ocasionar danos à saúde, como potencialização 
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da ação de um medicamento e efeitos tóxicos. Diante disso, salienta-se a importância dos 

profissionais conhecerem sobre as terapias utilizadas pela comunidade na qual atuam, para 

que o cuidado à saúde se aproxime da realidade local.

no decorrer do curso foram desenvolvidas ações visando discussões sobre o 

sistema de cuidado à saúde. nessa perspectiva, foi esclarecido o uso popular, efeito tóxico e 

compostos de algumas plantas medicinais: alamanda (Allamanda cathartica); aroeira (Lithraea 

molleoides); azedinha (Oxalis sp.); comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia picta); espirradeira 

(Nerium oleander); mamona (Ricinus communis); trombeteira (Datura suaveolens); cambará 

(Lantana camara); confrei (Symphitum spp.); alcachofra (Cynara scolymus); alecrim (Rosmarinus 

officinalis); arruda (Ruta graveolens); avelóz (Euphorbia tirucalli); babosa (Aloe vera); camomila 

(Chamomilla recutita); capim-cidreira (Cymbopogon citratus); cardo-santo (Cnicus benedictus); 

catinga-de-mulata (Tanacetum vulgare); cavalinha (Equisetum sp.); erva-cidreira-brasileira 

(Lippia alba); erva-de-bicho (Polygonum sp.); espinheira-santa (Maytenus ilicifolia); falso boldo 

(Coleus barbatus); funcho (Foeniculum vulgare); gengibre (Zingiber officinale); guaco (Mikania 

glomerata); hortelã (Mentha x villosa); losna (Artemisia absinthium); mil-folhas (Achillea 

millefolium); poejo (Mentha pulegium); quebra-pedra (Phyllanthus niruri); romã (Punica 

granatum); sálvia (Salvia officinalis) e violeta (Viola odorata).

no decorrer dos encontros, discutiu-se sobre o relato de experiência da 

implantação da política municipal de plantas medicinais em nova Petrópolis, Rio Grande 

do Sul, e das oficinas sobre plantas medicinais com escolares e grupos de mulheres em São 

lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. 

Os integrantes do curso tiveram acesso ao laboratório de informática no qual 

utilizaram, através dos computadores, ferramentas de pesquisa com a finalidade de buscarem 

embasamento científico sobre plantas medicinais. no laboratório de plantas medicinais 

realizaram preparações de plantas medicinais como: infusão, decocção, pomada a frio, 

xarope em calda, sabonete medicinal e sal temperado. 

a partir dos temas desenvolvidos, muitos participantes referiram motivação para 

ampliar seus conhecimentos sobre a temática e aplicá-los na sua prática cotidiana de trabalho, 

além de passarem a ouvir com mais atenção quando os usuários dos serviços de saúde 

referirem o uso de plantas medicinais no cuidado à saúde.

O curso obteve uma avaliação positiva pelos participantes, sendo solicitada 

continuidade das ações no ano seguinte, reprodução do mesmo nos municípios de Rio 

Grande e Santa Vitória do Palmar e suporte em relação ao tema nos municípios participantes. 
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Pelos dados obtidos, percebeu-se que muitos profissionais utilizam as plantas 

medicinais embasados no conhecimento adquirido, principalmente com os familiares. Porém, 

há necessidade de qualificação profissional visto que a comunidade solicita orientações no 

cotidiano de trabalho. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

iniciativas como esta, de capacitação de profissionais de saúde atuantes na aPS, sobre 

plantas medicinais, tornam-se impreteríveis para consolidação dos princípios e diretrizes do SUS, 

pois oportunizam a ampliação das práticas terapêuticas em busca da integralidade da assistência.

Respaldar o conhecimento sobre plantas medicinais em evidências científicas 

é imprescindível para que seu uso possa ser orientado de forma segura, tendo em vista os 

possíveis efeitos tóxicos e interações medicamentosas que o emprego desta terapia podem 

ocasionar à saúde. além disso, a prática profissional fundamentada em evidências, como 

das plantas medicinais, traz credibilidade, favorecendo sua legitimação e incorporação 

no cotidiano laboral dos serviços de saúde. acredita-se que o curso proporcionou aos 

profissionais, conhecimento sobre as plantas medicinais e as políticas governamentais em 

relação ao tema, além troca de experiências entre os participantes. 

nesse sentido, iniciativas como essa devem ser difundidas em outros municípios com 

o objetivo de capacitar profissionais, para que se aproximem da realidade cultural da população 

assistida e integrem o saber popular ao conhecimento científico, permitindo a aliança de saberes.
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