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RESUMO

EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE
PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

NOS ÚLTIMOS 10 ANOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

 Ana Caroline Fraga Oliveira, Lagarto, 2017.

Introdução:  O uso de plantas medicinais e de medicamentos fitoterápicos possui

grande relevância na cultura brasileira. Diante da observação desses hábitos e a

vasta  biodiversidade botânica  nacional,  foi  criada  a  Política  Nacional  de  Plantas

Medicinais  e  Fitoterápicos  (PNPMF)  em  2016.  Esta  política  tem  como  objetivo

assegurar o uso destas alternativas terapêuticas aos usuários do Sistema Único de

Saúde, na mesma medida que pudesse atender a demanda da atenção primária à

saúde como um recurso terapêutico econômico e viável.  Objetivos: Compilar as

evidências científicas da implementação da Política Nacional de Plantas Medicinais

e  Fitoterápicos  na  atenção  primária  à  saúde  nos  últimos  10  anos,  através  da

realização de uma revisão sistemática da literatura, no que diz respeito à produção

científica nacional. Métodos: Realizou-se uma revisão sistemática da literatura nas

bases  de  dados  Pubmed,  Scopus,  Lilacs,  e  Scielo,  usando  os  descritores

“Fitoterapia”,  “Plantas  Medicinais”,  “Brasil”  e  2006-2016.  Resultados: Após

levantamento das publicações e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 16

artigos foram selecionados. Estes estudos apontam a percepção de profissionais de

saúde sobre importância da aplicabilidade de plantas medicinais e fitoterápicos, nos

serviços de atenção primária à saúde, uso e indicação de plantas medicinais, bem

como  as  principais  dificuldades  encontradas  no  processo  de  implementação  da

PNPMF  na  Atenção  Primaria.  Conclusão:  Deste  modo,  foi  possível  reunir

evidências científicas a cerca da implantação da PNPMF de 2006 a 2016 e conhecer

as  perspectivas  existentes  para  o  fortalecimento  do  uso  seguro  e  racional  das

plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil.

Palavras-chave: Política Nacional de Plantas Medicinais; Atenção Primária; SUS.
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ABSTRACT

EVALUATION OF NATIONAL POLICY OF MEDICINAL PLANT AND HERBAL

IMPACT ON PRIMARY ATTENTION IN THE LAST 10 YEARS

Ana Caroline Fraga Oliveira, Lagarto, 2017.

Introduction: The use of medicinal plants and herbal medicines has great relevance

in  the  Brazilian  culture.  Given  the  observation  of  these  habits  and  the  vast

biodiversity national botany, it was created the National Policy of Medicinal Plants

and  Herbal  Medicines  (PNPMF)  in  2016  in  order  to  ensure  the  use  of  these

alternative therapies to users of the Unified Health System, the same as could meet

the demand of primary health care as an economic and viable therapeutic resource.

Objectives: To compile the scientific evidences of the implementation of the National

Policy of Medicinal and Phytotherapeutic Plants in primary health care in the last 10

years, through a systematic review of the literature, regarding the national scientific

production.  Methods: A systematic  review  of  the  literature  in  Pubmed,  Scopus,

Lilacs,  and  Scielo  databases  was  done  using  the  descriptors  "Phytotherapy",

"Medicinal  Plants",  "Brazil"  and  2006-2016.  Results:  After  the  publication  of  the

publications and application of the inclusion and exclusion criteria, 16 articles were

selected.  These  studies  indicate  the  perception  of  health  professionals  on  the

subject, the administration of medicines and medicines, primary health care services,

the  use  and  indication  of  medicinal  plants,  as  well  as  the  main  difficulties

encountered in the PNPMF implementation process In Primary Care. Conclusion: It

was possible to gather scientific evidence about the implementation of PNPMF from

2006 to 2016 and to know the perspectives to strengthen the safe and rational use of

medicinal and phytotherapeutic plants in Brazil.

Keywords: National Medicinal Plants Policy; Primary attention; SUS.
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1 INTRODUÇÃO

De  acordo  com  a  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS,  2016),  plantas

medicinais  correspondem  a  espécies  vegetais  utilizadas  tradicionalmente  como

alternativa para promoção e recuperação da saúde. Estas propriedades terapêuticas

são  atribuídas  à  presença  de  constituintes  bioativos,  muitos  dos  quais  são

empregados no desenvolvimento de produção de medicamentos. 
O  Brasil  é  considerado  um  dos  países  com  maior  número  de  espécies

animais e vegetais do mundo, contendo cerca de 23% da biodiversidade mundial

com, aproximadamente, 400.000 espécies de plantas superiores (TOMAZZONI et

al.,  2006).  Além  da  extensa  flora,  o  Brasil  também  é  dotado  de  uma  ampla

diversidade  cultural,  caracterizada  pelos  costumes  dos  povos  nativos  e

colonizadores. Todos estes aspectos fundamentaram o uso tradicional das plantas

medicinais para o tratamento de problemas de saúde da população brasileira, sendo

este saber popular disseminado entre as gerações (BRUNING et al., 2012).
Em virtude da relevante contribuição das plantas medicinais na história das

Ciências da Saúde e a elevada biodiversidade vegetal e cultural do Brasil, foi criada

a  Política  Nacional  de  Plantas  Medicinais  e  Fitoterápicos  (PNPMF)  em  2006

(BRASIL, 2006b). Esta política tem como objetivo a promoção do uso racional, tanto

das  plantas  medicinais,  quanto  dos  fitoterápicos,  a  fim  de  que  todas  as  suas

diretrizes e princípios pudessem ser desenvolvidas e implementadas de forma eficaz

no país. Além disso, a PNPMF visa proporcionar o resgate de uma prática milenar, e

seu  fortalecimento  através  da  fusão  dos  conhecimentos  científico  e  popular

(FIGUEREDO, 2014).
Segundo Figueredo (2014), a importância da implementação desta política no

Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  abre  perspectivas  para  criação  de  métodos

alternativos para o tratamento dos usuários, com redução de custos, uma vez que

medicamentos  fitoterápicos  e  plantas  medicinais  são  menos  onerosos,  além  de

possuírem menos efeitos adversos, serem de fácil acesso e fortalecer o resgate do

saber popular para o tratamento de diversas doenças.
De fato,  as  plantas  medicinais  e  os  fitoterápicos vêm sendo  utilizados há

muito tempo pela população brasileira nos seus cuidados básicos com a saúde e,

atualmente,  estão  entre  os  principais  recursos  terapêuticos  da  Medicina

Complementar  e  Alternativa.  Atualmente,  estas  práticas  são  cada  vez  mais
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presentes no SUS, onde a maioria das experiências ocorrem na atenção básica, não

somente  pela  viabilidade  econômica  e  da  ação  terapêutica,  como  também pela

representatividade  da  cultura  de  um  povo,  que  não  pode  ser  desconsiderada

(NASCIMENTO JUNIOR et al., 2016).
No entanto, para Souza  et al.  (2016), a política ainda não possui o devido

destaque uma vez que apresenta diversos vieses, dificultando sua implementação,

como, por exemplo, o não interesse por parte dos gestores na sua implantação nas

unidades de atendimento básico, déficit de conhecimento específico da área. Porém

há  profissionais  que,  através  do  conhecimento  popular,  prestam  cuidados  nos

serviços de saúde e justificam que a política precisa estar em consonância com a

realidade  dos  cuidados  prestados  aos  usuários  do  serviço,  enquanto  outros  se

acomodam com a rotina do trabalho, não utilizam e nem indicam plantas medicinais,

mas reconhecem a importância da implantação da política na rede básica.
Neste  aspecto,  a  política  procura  ampliar  as  opções  de  tratamento  aos

usuários do SUS, inserindo as plantas medicinais e fitoterápicos como alternativa

terapêutica, garantindo que seu uso seja feito de forma segura e eficaz, bem como

promover a capacitação dos profissionais para que possam monitorar e promover a

racionalização do uso destes importantes recursos (BRASIL, 2006b).
Diante do exposto, este trabalho pretende compilar evidências científicas da

implantação da PNPMF na atenção primária à saúde ao longo dos 10 anos da sua

criação  (2006-2016),  de  forma  a  destacar  as  perspectivas  e  desafios  para  a

implementação  e  desenvolvimento  da  PNPMF no  SUS,  com ênfase  na  atenção

básica.

2 REVISÃO DE LITERATURA 

O uso de plantas medicinais e de medicamentos fitoterápicos são vistos como

prática de cura tradicional e histórica. Segundo Alves e Silva (2003), estas práticas

alternativas passaram por uma fase de desenvolvimento no século passado, porém
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este processo foi interrompido pela disseminação do uso de medicamento sintético

com o advento da síntese química.
Ainda  segundo  os  autores,  o  crescente  desenvolvimento  da  química

favoreceu o surgimento de novas substâncias desenvolvidas em laboratório e delas

novos produtos de síntese, incitando à substituição do uso das plantas pelo uso dos

medicamentos sintetizados em laboratório. Porém, os efeitos colaterais e alto custo

dos medicamentos culminaram para que a fitoterapia tivesse um destaque maior e

ocupasse um lugar significativo no mercado (ALVES & SILVA, 2003).
Neste  aspecto,  a  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  e  o  Fundo  das

Nações  Unidas  para  a  Infância  (UNICEF)  organizaram  a  primeira  Conferência

Internacional  sobre  Cuidados  Primários  de  Saúde,  em  Alma-Ata.  Mais  de  700

participantes  compareceram  à  conferência,  que  resultou  na  adesão  de  uma

Declaração  que  ratificou  o  significado  da  saúde  como  um  direito  humano

fundamental e um dos mais importantes alvos sociais mundiais (MENDES, 2004).
De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978), o setor de saúde não é o

único responsável pela qualidade desta, os setores sociais e econômicos também

têm papel  pertinente,  onde a promoção e prevenção da saúde está diretamente

ligada ao progresso econômico e social  sustentado, cooperando para melhorar a

qualidade de vida e alcançar a paz mundial (BRASIL, 2002). Nesta perspectiva, a

OMS incentivou a valorização das terapias tradicionais,  dentre elas a fitoterapia,

criando o Programa de Medicina Tradicional.
A partir  deste  marco histórico,  políticas  públicas  foram recomendadas aos

estados-membros a  fim de reconhecer  a  importância  da  integração da medicina

tradicional, medicina complementar e alternativa nos sistemas nacionais de saúde,

bem como assegurá-las como uma opção que,  na mesma medida que pudesse

atender a demanda da atenção primária à saúde, pudesse também ser considerado

um recurso econômico e viável (BRASIL, 2006a).
Posteriormente, foi realizada em 1986 a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a

qual  propôs  a  implantação  da  Fitoterapia  e  de  outras  práticas  integrativas  e

complementares no SUS.  Na mesma direção, com o passar dos anos, conferências

setoriais,  como  a  1ª  Conferência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (2001),  a  1ª

Conferência  Nacional  de  Assistência  Farmacêutica  (2003)  e  a  2ª  Conferência

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (2004), também evidenciaram

a necessidade de inserir essas práticas integrativas e complementares no SUS e
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fomentar  seu  ensino  e  sua  pesquisa,  como  forma  de  fortalecer  seu  uso

(FIGUEREDO et al., 2014).
Toda  esta  mobilização  em  prol  do  fortalecimento  da  medicina  tradicional

culminou na criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares

(PNPIC),  aprovada e publicada através da Portaria  971 em maio  de 2006.  Esta

Política  tem como  objetivo  incorporar  e  implementar  práticas  integrativas  e

complementares  (PICs)  no  SUS,  na  perspectiva  da  prevenir  danos,  promover  e

recuperar a saúde com ênfase nos cuidados primários, como na atenção básica,

bem como viabilizar o acesso às PICs, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e

segurança no uso (BRASIL, 2006b).
Posteriormente,  foi  criada  a  Política  Nacional  de  Plantas  Medicinais  e

Fitoterápicos (PNPMF), através do Decreto da Presidência da República nº. 5.813,

de  22  de  junho  de  2006.  Esta  Política  estabelece  princípios  que  garante  a

participação da população brasileira tanto no acesso seguro e o uso racional de

plantas medicinais e fitoterápicos, quanto no consumo sustentável, já que o Brasil é

o país que detém a maior parcela da biodiversidade mundial, em torno de 15 a 20%

(BRASIL, 2006a).
As ações resultantes da PNPMF deram origem ao Programa Nacional  de

Plantas  Medicinais  e  Fitoterápicos,  criado  em 2009,  onde  seus  princípios  foram

fundamentados  com  base  nesta  Política.  Neste  programa  foram  definidos  os

princípios  orientadores  que  são  imprescindíveis  para  a  melhoria  do  acesso  da

população  a  plantas  medicinais  e  fitoterápicos,  à  inclusão  social  e  regional,  ao

desenvolvimento  industrial  e  tecnológico,  à  promoção  da  segurança  alimentar  e

nutricional, além do uso sustentável da biodiversidade brasileira, da valorização e

preservação  do  conhecimento  tradicional  associado  das  comunidades  e  povos

tradicionais (BRASIL, 2009).
Neste  mesmo ano,  o  Ministério  da  Saúde elaborou a Relação de Plantas

Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), composta por cerca de 71 espécies de

espécies vegetais, a fim de garantir a seguridade do uso das plantas medicinais,

bem  como  sua  eficácia.  Estudos  e  pesquisas  são  conduzidos  pela  RENISUS,

colaborando para o desenvolvimento de fitoterápicos, a fim de promover a qualidade

da saúde buscando alternativas com preço e acessibilidade viáveis (MINISTÉRIO

DA SAÚDE, 2009).
Subsequentemente, em 2010, o MS criou a Farmácia Viva através da Portaria

nº  886.  O alicerce  para  a  implantação  desta  política  pública  se  deu  através da
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utilização da cultura e tradição da população, onde os habitantes, principalmente

agricultores, podem estar em contato com uma equipe de profissionais, auxiliando

através do seu conhecimento popular e experiência na obtenção de produtos de boa

qualidade.  A  qualidade  do  produto  final  está  diretamente  ligada  aos  cuidados

especiais que devem ser tomados com o manejo das plantas medicinais que vão

desde o cultivo, a coleta, o processamento, o armazenamento de plantas medicinais,

a manipulação e a dispensação de preparações magistrais e oficinais de plantas

medicinais e fitoterápicos (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PORTARIA Nº 886, 2010).
Notadamente, segundo Dutra (2009), esta prática de cura milenar passou a

ser  considerada  uma  terapêutica  válida  a  ser  implementada  no  SUS,  pois  a

população  carente  procura  como  alternativa  de  tratamento  soluções  menos

onerosas e de fácil  acesso, como as plantas medicinais. PEREIRA  et al.  (2015),

aponta que  a busca pelo resgate dos saberes populares sobre o uso de plantas

medicinais vem tomando cada vez mais espaço, porém é importante explanar que

os  profissionais  de  saúde  como  enfermeiros,  farmacêuticos,  dentistas,  médicos,

possuem um pequeno papel na popularização ou aconselhamento correto sobre a

utilização de fitoterápicos ou de preparações vegetais para a cura de doenças.
Isso  se  deve,  ainda  segundo  o  mesmo  autor,  ao  fato  da  escassez  de

conhecimento  das  propriedades  biológicas  das  plantas  mais  utilizadas  pela

população  e  a  carência  de  pesquisas  sobre  estudos  envolvendo  eficácia  e

segurança,  desencorajando  os  profissionais  de  saúde  a  prescrever  e  aceitar  os

fitoterápicos como uma terapêutica válida e eficaz (DUTRA, 2009).
Para  Souza  et  al.  (2016),  a  PNPMF  deve  ter  como  objetivo,  dentro  dos

serviços da atenção primária, vincular as práticas de cuidado já realizadas pelos

usuários, a fim de valorizar o saber local, bem como engajar a população nesse

contexto e ter responsabilização com a realidade local. Ainda de acordo com este

autor, a política ainda segue oculta como normativa porque não há interesse por

parte dos gestores a sua implantação nas unidades de atendimento básico e pela

escassez de profissionais habilitados para esta prática. 
Por outro lado, a importância das plantas medicinais ao longo da história das

Ciências da Saúde favorece a inserção da fitoterapia na Atenção Primária a Saúde

(APS) como consequência da contribuição da comunidade e dos usuários, com seus

costumes, valores e saberes, bem como as instituições acadêmicas, de pesquisa e

ensino,  resgatando saberes sobre  plantas  medicinais,  informações sobre  usos e

orientações  das  plantas  medicinais  e  fitoterápicos  na  APS  e  no  uso  individual
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(ANTONIO et al., 2014). Estes aspectos certamente auxiliarão na construção de uma

prática que esteja em consonância com a tendência atual dos saberes e práticas

sobre  fitoterapia  na  APS  e  para  o  desenvolvimento  do  setor  produtivo  de

fitoterápicos nacional.
No entanto, embora o Brasil possua a maior biodiversidade do planeta, o país

carece de ações que explorem mais os seus elementos naturais, como as plantas

medicinais (DUTRA et al., 2016). Segundo Rodrigues e Nogueira (2008), a inovação

na cadeia produtiva nacional  ainda se mostra precária,  pois poucas espécies de

plantas  medicinais  possuem registro  de  produção  de  medicamentos  na  Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) até o ano de 2006, comprovando a baixa

exploração das plantas medicinais. 
Deste modo, verifica-se a importância da consolidação da PNPMF no que diz

respeito à saúde pública, além do fortalecimento da pesquisa, tecnologia e inovação

nacional de fitoterápicos. Para tanto, se faz necessário que os setores acadêmico e

produtivo ajam mutualmente para desenvolver todo o processo produtivo, desde a

fase da pesquisa à comercialização do produto gerado (BRASIL, 2009). 
De  acordo  com o  programa  de  plantas  medicinais,  o estabelecimento  de

projetos cooperativos, entre os diversos atores envolvidos na cadeia produtiva do

setor de plantas medicinais e fitoterápicos, poderá garantir o desenvolvimento de

tecnologias  apropriadas  incentivando  pequenos  empreendimentos,  como  a

agricultura familiar e o uso sustentável da biodiversidade nacional. A expectativa é

de que esta ação intensifique o investimento em pesquisa de espécies nativas da

flora brasileira e desenvolvimento por parte do setor privado, viabilizando alavancar

esta cadeia produtiva (BRASIL, 2009).
Em  síntese,  a  PNPMF  vem  estimulando  e  incrementando  estudos  sobre

plantas medicinais direcionadas à cadeia produtiva no que diz respeito ao saber

popular no uso de plantas medicinais, à produção e desenvolvimento de produtos,

assistência  farmacêutica,  uso  racional,  inserção  das  famílias  dependentes  da

agricultura nas etapas da cadeia produtiva, bem como implantando artifícios para

que o desenvolvimento da pesquisa, tecnologia e inovação se dê de forma eficaz e

forneça subsídios para consolidação do uso de plantas medicinais e fitoterápicos,

sobretudo na atenção primária à saúde (BRASIL, 2009).
O Ministério da Saúde (2012) define atenção primária como:

Conjunto de ações de saúde,  no âmbito individual e coletivo,  que

abrange  a  promoção  e  a  proteção  da  saúde,  a  prevenção  de

agravos,  o diagnóstico,  o tratamento,  a reabilitação,  a redução de
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danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma

atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das

pessoas  e  nos  determinantes  e  condicionantes  de  saúde  das

coletividades. 
A importância da implantação da fitoterapia na atenção básica à saúde pode

ser  justificada  como  possibilidade  de  suprir  a  falta  de  medicamentos,

complementando o medicamento convencional, mediante orientação adequada, já

que este é um dos problemas que são enfrentados pelas unidades de serviço à

saúde (BRUNING, 2012). 
O despreparo dos profissionais está diretamente ligado à falta de incentivo e

à oferta  de  disciplinas  teórico-práticas  sobre  esta  terapia  durante  sua formação,

tornando seu conhecimento limitado. As fontes informais de informação são mais

utilizadas do que o  saber  científico,  principalmente  no exercício  da  profissão na

Atenção Primária à Saúde, onde o profissional deve atender também às demandas

culturais  dos  usuários,  na  tentativa  de  diminuir  a  distância  entre  profissional  de

saúde e paciente. Porém, é imprescindível que as terapias alternativas tenham sua

eficácia  comprovada  cientificamente,  e  quando  isto  ocorrer  deixarão  de  ser

alternativas e passarão para o campo médico (ROSA et al., 2011).
.

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL

Compilar as evidências científicas da implementação da Política Nacional de Plantas

Medicinais e Fitoterápicos na atenção primária à saúde nos últimos 10 anos, através

da realização de uma revisão sistemática da literatura.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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 Realizar levantamento de artigos científicos em bases de dados;
 Verificar a implementação da PNPMF na atenção primária à saúde;
 Identificar as perspectivas e desafios para consolidação da PNPMF.

4 MÉTODOS

4.1 Tipo de estudo

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, a qual corresponde a um

estudo  secundário  que  agrupa  e  sintetiza  estudos  primários  de  características

semelhantes e de boa qualidade, a fim de fornecer uma visão geral dos achados

científicos de um determinado tema.

4.2 Elaboração da revisão 
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4.2.1 Elaboração da pergunta de pesquisa 

Para  o  desenvolvimento  desta  revisão,  inicialmente  foi  estabelecida  a

seguinte pergunta a ser respondida a partir do levantamento bibliográfico: Quais são

as  evidências  científicas  da  implementação  da  Política  de  Plantas  Medicinais  e

Fitoterápicos na atenção primária à saúde ao longo dos 10 anos da sua publicação

(2006-2016)?

4.2.2 Definição das bases de dados, descritores e estratégias de busca

Os termos utilizados foram definidos a partir de consultas na enciclopédia de

vocabulário controlado National Library of Medicine's, por meio de Medical Subject

Headings (MeSH) e pelo vocabulário estruturado e trilíngue DeCS (Descritores em

Saúde).  Ambos, tratam-se de um conjunto de termos denominados descritores e

estão dispostos em uma estrutura hierárquica que permite a realização da pesquisa

em vários níveis de especificidade. As estratégias de busca seguiram os protocolos

de busca de cada base de dados, alterando as palavras, quando necessário.
O  DeCS  e  o  MeSH  foram  utilizados  como  ferramentas  estratégicas  na

pesquisa de literatura científica, estabelecendo descritores que foram usados como

uma espécie de filtro entre a linguagem utilizada pelo autor e a terminologia da área

em questão, elaborando estratégias de buscas temáticas para favorecer o trabalho

de pesquisa. Para a realização das buscas foram utilizados os descritores presentes

na tabela 1.

Tabela 1. Vocabulário estruturado utilizado na busca dos artigos.

DeCS (Bireme) MESH (Pubmed)

Fitoterapia Phytotherapy
Phytotherapy

Herbal Therapy
Herb Therapy

Plantas
medicinais

Plants, Medicinal Medicinal Plant
Plant, Medicinal
Medicinal Plants

Pharmaceutical Plants
Pharmaceutical Plant
Plant, Pharmaceutical
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Plants, Pharmaceutical
Healing Plants
Healing Plant
Plant, Healing
Plants, Healing
Medicinal Herbs
Herb, Medicinal
Medicinal Herb

Herbs, Medicinal
Brasil Brazil Brazil

Foram  utilizadas  quatro  bases  eletrônicas  para  a  realização  da  busca:

PubMed, SciELO, Scopus e Lilacs. 
Cada  base  de  dado  conta  com  seu  próprio  modelo  de  busca,  foram

empregadas  as  estratégias  de  busca  descritas  na  tabela  2.  Além  dos  termos

identificados na tabela 1, foi estabelecido o tempo de publicação dos estudos entre

2006 e 2016.

Tabela 2. Estratégia de busca utilizadas nas bases de dados Scopus, Lilacs, Scielo

e PubMed.

Base Estratégia de Busca
PubMed (("Phytotherapy"[Mesh] OR "Plants, Medicinal"[Mesh]) AND 

"BRAZIL"[Mesh]) AND ("2006/06/30"[PDAT] : "2016/06/30"[PDAT])
Scopus “Phytotherapy”  or  “Herbal  Therapy”  or  “Herb  therapy”“Medicinal

Plant” or “Medicinal Plants” or “Pharmaceutical Plants” or “Healing
Plants” or “Healing Plant” or “Medicinal Herbs” or “Medicinal Herb”
and “Brazil”; 2006 a 2016.

Lilacs Fitoterapia  or (Terapia  and  Herbal)  or (Terapias  and Herbais)
[Descritor  de assunto]  or (Planta  and Medicinal)  or (Planta  and
Medicinals)  or (Plantas  and Farmaceuticas)  or (Plantas  and
Curativas)  or (planta  and curativa)  or (ervas  and medicinais)  or
(erva  and medicinal) [Descritor de assunto]  and  Brasil  [Pais de
Afiliação].

Scielo Phytotherapy  or  (Herbal  Therapy))  OR  (Medicinal  Plant)  or
(Medicinal Plants) or (Pharmaceutical Plants) or (Healing Plants)
or (Healing Plant) or (Medicinal Herbs) or (Medicinal Herb).

4.2.3 Seleção dos artigos

Para  a  seleção  dos  artigos,  foram  adotados  os  critérios  de  inclusão  e

exclusão  dispostos  na  tabela  3.  Foram  selecionados  artigos  científicos  sobre
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estudos desenvolvidos no Brasil abordando aspectos relacionados ao uso de plantas

medicinais e fitoterápicos na Atenção Básica à Saúde. Nesta revisão sistemática

foram excluídos artigos teóricos, revisões, relatos de casos, resumos de congressos,

cartas  ao  editor,  resultados  e  relatórios  de  prêmios,  estudos  que  foquem  na

avaliação de ferramentas, bem como estudos que abordavam outros aspectos da

PNPMF não relacionados diretamente com a atenção primária à saúde. 
Para a seleção, dois revisores de forma independente conduziram a avaliação

inicial  de  títulos  relevantes,  posteriormente  resumos  e  por  fim  texto  completo.

Possíveis  discrepâncias  foram  analisadas  por  consenso  entre  os  revisores.  Os

artigos  indexados  repetidamente  em  dois  ou  mais  bancos  de  dados  foram

considerados apenas uma vez.

Tabela 3. Critérios de inclusão e exclusão para os artigos selecionados.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Estudos desenvolvidos no Brasil Artigos teóricos

Atenção primária à saúde Revisões
Aspectos botânico-agronômicos

Químico-farmacêuticos
Biomédicos
Industriais

Relatos de casos
Resumos de congressos

Cartas ao editor
Resultados e relatórios de prêmios
Estudos que não apresentam texto

completo disponível

4.2.4 Extração dos dados e avaliação da qualidade metodológica

Dois revisores, participantes de um grupo de pesquisa sobre plantas medicinais,

realizaram de forma independente a extração dos dados relevantes dos artigos a fim

de investigar informações considerados importantes para a análise da revisão, dentre

eles:  delineamento  do  estudo,  local  de  execução  da  pesquisa,  número  de

participantes  incluídos,  critérios  de  inclusão  e  exclusão,  bem  como  os  principais

resultados  e  limitações  descritas  pelos  autores. As  discrepâncias  observadas  na

análise do corpo dos artigos foram resolvidas por consenso entre os revisores. 
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5 RESULTADOS

Em  setembro  de  2016,  realizou-se  um  levantamento  de  publicações

nacionais sobre plantas medicinais e fitoterápicos entre 2006 e 2016 nas bases de

dados, sendo encontrados 296 artigos no PubMed, 1393 no Scopus, 293 no Lilacs e

919 no Scielo, totalizando 2.901 artigos. Após exclusão das repetições, 2.060 artigos

foram submetidos à leitura de títulos e resumos para seleção dos artigos através da

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. No final da seleção, foram incluídos

no estudo 16 artigos sobre plantas medicinais e fitoterápicos na atenção primária à

saúde (Figura 1).

Figura 1 Fluxograma de seleção das publicações

O primeiro estudo foi publicado por Bastos e Lopes (2010), que realizaram

uma  pesquisa  com  15  enfermeiros  cujos  dados  foram  coletados  por  meio  de
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questionário,  com  o  objetivo  de  avaliar  o  conhecimento  que  o  profissional  de

enfermagem  tem  sobre  a  fitoterapia  e  as  dificuldades  encontradas  para  a

implementação  desta  terapia  nas  Unidades  de  Saúde  da  família.  O  estudo  foi

realizado no Distrito Sanitário III localizado no município de João Pessoa, Estado da

Paraíba. O mesmo tem 57 Unidades de Saúde da Família, das quais 15 foram parte

da pesquisa. Os resultados revelaram que o conhecimento dos enfermeiros sobre a

Fitoterapia  ainda é  insuficiente,  sendo considerado um dos principais  obstáculos

encontrados por eles para a implementação da Fitoterapia no Programa de Saúde

da família.
No ano seguinte, Rosa et al.  (2011) objetivaram conhecer a importância e o

uso da fitoterapia na atenção básica à saúde e os fatores relacionados à intenção de

usá-la  em  uma  unidade  básica  de  saúde  do  estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  A

população estudada foi constituída por 27 médicos do Município do Programa Saúde

da Família de Canoas, no Rio Grande do Sul. A pesquisa de abordagem qualitativa

foi  realizada  através  de  um  roteiro  de  entrevista  semiestruturada  abrangendo:

conceituação, experiências com fitoterápicos e fitoterapia em atenção básica. Esses

temas  originaram  subcategorias  como  atitudes,  percepções  dos  pares,  controle

sobre  prescrição  e  intenção  de  usar  fitoterápicos  em  cuidados  básicos.  Os

resultados  mostraram  que  os  médicos  não  possuem  conhecimentos

institucionalizados  sobre  o  assunto.  A  maior  intenção  de  uso  está  ligada  ao

conhecimento  dos profissionais  sobre  esta  modalidade terapêutica,  resultante  da

crença e em sua evidência científica.  Para a institucionalização da fitoterapia na

atenção básica, há necessidade de maior divulgação de estudos sobre evidências

científicas, bem como investimentos em capacitação de profissionais. Desta forma, a

população pode beneficiar da fitoterapia como uma alternativa mais acessível aos

cuidados de saúde.
Badke  et  al.  (2011)  realizaram  uma  pesquisa  sobre  a  origem  de

conhecimentos  e  práticas  sobre  o  uso terapêutico  de plantas  medicinais  por  10

moradores da comunidade na região central do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com coleta de dados através de entrevista

semiestruturada  e  observação  participante.  Neste  estudo,  verificou-se  que  a

aprendizagem do uso  e  manipulação  de  plantas  medicinais  teve  sua  origem no

contexto  familiar,  com  destaque  do  papel  das  mulheres  na  transmissão  deste
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conhecimento.  As  plantas  são  geralmente  obtidas  em  casa,  com  uso  popular

confirmado pelo conhecimento científico.
No mesmo ano, Marques  et  al.  (2011)  realizaram uma pesquisa utilizando

entrevistas  semiestruturadas  com  3  médicos  e  35  usuários  do  serviço,  visando

investigar o conhecimento e a aceitação de terapias integrativas e complementares

e cuidados farmacêuticos por usuários do SUS. A pesquisa foi realizada na farmácia

da Unidade Básica de Saúde da cidade de São João da Mata, Minas Gerais. Os

resultados  mostram  que  a  grande  maioria  dos  entrevistados  aceitaria  terapias

integrativas  e  complementares  se  fossem  oferecidas  pela  unidade  de  saúde.

             Em 2012, Menezes et al. (2012) realizaram uma pesquisa para verificar a

percepção dos médicos, dentistas e enfermeiros (n = 82) da Estratégia de Saúde da

Família (ESF) do Município de Caruaru, PE, sobre a importância e indicações de

plantas medicinais. Trata-se de estudo transversal, de forma estruturada e validada,

e os resultados mostraram que os usuários da ESF do Município de Caruaru não

utilizam frequentemente fitoterápicos na rede pública devido à falta de indicação por

médicos,  fruto  da  falta  de  conhecimento,  mas  acreditam  na  importância  da

implantação dessa alternativa  na atenção básica,  considerando seu baixo  custo,

eficácia e fácil acesso da população. 
LIMA et al., (2012) realizaram uma pesquisa através de entrevista-narrativa

com  dezoito  homens  idosos  para  analisar  o  uso  de  plantas  medicinais  e  para

verificar como se articulam os usos de medicamentos industrializados com o uso de

plantas  medicinais  por  esses  sujeitos  no  programa  de  Estratégia  de  Saúde  da

Família  em  Dourados  (MT).  Foi  possível  verificar  que  a  utilização  das  plantas

medicinais  está  incorporada  no  cotidiano  dos  homens  idosos  e  representa  uma

forma de recurso terapêutico complementar no tratamento de morbidades menores.
Ainda  em  2012,  Bruning  et  al.  (2012)  realizaram  uma  análise  dos

conhecimentos dos gestores e profissionais de saúde que atuam na Atenção Básica

em  Fitoterapia  nos  municípios  de  Cascavel  e  Foz  do  Iguaçu,  Paraná.  Dez

profissionais de saúde foram entrevistados nos municípios de Cascavel (7) e Foz do

Iguaçu  (3),  dentre  os  quais  cinco  enfermeiros,  três  médicos,  um  auxiliar  de

enfermagem  e  um  técnico  de  enfermagem.  Quando  questionados  sobre  a

implantação de fitoterápicos e plantas medicinais em todas as Unidades Básicas nos

municípios pesquisados, os profissionais foram unânimes em favor desta medida,

acreditando  que  isso  auxilia  na  saúde  geral  da  população,  uma  vez  que  não

apresentam  efeitos  adversos,  especialmente  quando  eram  utilizadas  plantas  já
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conhecidas  e  fornecidas  pela  Itaipu.  No  entanto,  foi  possível  verificar  uma

diversidade nas formas de percepção e transmissão do conhecimento devido às

diferenças culturais e socioeconômicas entre os profissionais de saúde.
Ischkanian  e  Pelicioni  (2012)  realizaram  uma  pesquisa  utilizando  análise

documental  e  entrevista  com um roteiro  pré-estabelecido dirigido aos gestores e

profissionais de saúde, de uma Unidade Básica de Saúde e de um Ambulatório de

Especialidades  de  São  Paulo-SP.  Este  estudo  objetivou  investigar  os

conhecimentos,  opiniões e representações sociais de gestores e profissionais de

saúde sobre essas Práticas Integrativas e Complementares (PIC) no Sistema Único

de  Saúde  (SUS)  e  identificar  as  dificuldades  e  desafios  apresentados  na  sua

implementação, nos serviços de saúde. Foram entrevistados 35 profissionais, dentre

eles  médicos,  psicólogos,  dentistas,  enfermeiros,  assistentes  sociais,  terapeutas

ocupacionais, fisioterapeutas, agentes de saúde pública, auxiliares de enfermagem,

auxiliares  administrativos  e  auxiliares  técnicos.  Os  resultados  mostram  que  os

gestores não estavam preparados para implementar a política no SUS, uma vez que

apenas cinco  dos 26 entrevistados conheciam a  política.  Além disso  os  autores

constataram que  ainda prevalece  o  modelo  biomédico  e  que o  fornecimento  de

material e a aquisição de insumos utilizados em alguns PICs tem sido um grande

problema na unidade. Além disso foi demonstrado que a disseminação de PICs não

foi suficiente para os profissionais e usuários para conhecê-los.
No ano seguinte, Souza et al. (2013) realizaram um estudo para avaliar o uso

popular  de plantas medicinais  com atividade antimicrobiana por  220 usuários do

Sistema Único  de Saúde da cidade de Campina Grande, Paraíba. A pesquisa foi

conduzida  através  de  um  roteiro  de  entrevista  não  estruturado  aplicado  a  220

usuários.  Observou-se  que  houve  prevalência  do  gênero  feminino  no  uso,  e  as

plantas  mais  citadas  foram  romã  (Punica  granatum  L.),  família  Lythraceae,  com

42,0% das citações; seguida pelo cajueiro roxo (Anacardium occidentale  L.)  com

11,0%.  Babatenon  (Stryphnodendron  coriaceum  Benth.),  família  Fabaceae  Lindl.,

com 6,0%;  quixabeira  (Bumelia  sartorum  M.),  família  Sapotaceae,  com 4,0%;  e

babosa  (Aloe  vera  L.),  família  Xanthorrhoeaceae,  com  3,0%.  A  maioria  dos

indivíduos obtém plantas medicinais no comércio local, utilizando-as por indicação

de parentes. Observou-se que 5,0% dos entrevistados declararam que já haviam

sofrido algum evento adverso devido ao uso de plantas medicinais.
O  estudo  conclui  que  o  conhecimento  popular,  combinado  com  informações

adquiridas  de  outras  comunidades  e  com  estudos  químicos/farmacológicos
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realizados  em laboratórios  especializados,  podem trazer  benefícios  à  população

assistida com segurança, eficácia e otimização do conhecimento tradicional.
Souza Maria et al. (2013), avaliaram o uso popular de plantas medicinais por

mulheres de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de São Paulo, na tentativa de

identificar  quais as espécies são consumidas com maior frequência,  inclusive na

fase  gestacional.  Um questionário  exploratório  com 48  mulheres  mostrou  que  a

maioria das entrevistadas possuíam faixa etária de 17 a 73 anos, das quais 78%

possuem filhos e as plantas medicinais mais citadas foram boldo (Peumus boldus),

carqueja  (Baccharis  trimera)  e  sene  (Cassia  angustifolia)  (53%),  as  quais  eram

empregadas  para  o  tratamento  de  resfriados  (23%),  cólicas  menstruais  (4%)  ou

menstruação  (2%).  Outra  parte  do  estudo  foi  a  análise  visual  de  características

físicas  e  química  de  espécies  de  plantas  medicinais  citadas  pelo  público

entrevistado, bem como outras utilizadas popularmente com propriedades abortivas,

como Ruta graveolens L. (arruda),  Salvia officinalis L. (sálvia),  Punica gravatum L.

(romã),  Datura  suaveolens  Willd.  (beladona),  dentre  outras.  Análises  visuais

comparativas  de  amostras  de  plantas  medicinais  de  quatro  estabelecimentos

comerciais  mostraram  a  ausência  de  controle  de  qualidade  em  relação  às

especificações nas embalagens e a separação do material vegetal a ser consumido.

As análises dos perfis químicos destas amostras por cromatografia em camada fina

(CCD) e cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) indicaram divergências no

perfil  químico  das  seguintes  espécies  analisadas:  Hibiscus  sabdariffa,  Cassia

angustifólia,  Baccharis  trimera.  O  estudo  concluiu  que  as  plantas  medicinais

mencionadas e estudadas neste trabalho, não apresentaram controle de qualidade

e/ou normatização com relação às especificações nas embalagens, e separação do

material vegetal a ser consumido.
No mesmo ano, Fontenele  et al.  (2013) realizaram um estudo que utilizou

entrevistas com 8 gestores de saúde e 68 profissionais de saúde, dentre os quais 36

enfermeiros, 18 médicos e 14 dentistas, para avaliar a inserção de Fitoterapia em

Atenção Básica na cidade de Teresina, Piauí. Observou-se que os profissionais de

saúde da ESF entrevistados estão cientes do uso de plantas medicinais e/ou de

ervas pela comunidade atendida.  Fazem uso pessoal de fitoterapia e possuem o

hábito de orientar e perguntar sobre esta prática, mesmo que esporadicamente. No

entanto, os profissionais de saúde do ESF declararam que se a fitoterapia fosse
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institucionalizada, com evidências científicas adequadas, apoio logístico e estrutural

da gestão municipal, incorporariam esta prática na rotina diária da Atenção Básica.
Em  2014,  Varela  e  Azevedo  (2014)  realizaram  um  estudo  utilizando

entrevistas semiestruturadas para coleta de dados como ferramenta para identificar

as  dificuldades  encontradas  pelos  médicos  e  enfermeiros  na  aplicabilidade  de

plantas  medicinais  e  fitoterápicas  na  Estratégia  de  Saúde  da  Família  (ESF)  de

Caicó/RN. A pesquisa envolveu 19 profissionais de saúde e os resultados mostraram

que  a  resistência  cultural  da  população,  talvez  influenciada  pela  valorização  de

medicamentos alopáticos e pela descrença atribuída às plantas medicinais, o déficit

de  conhecimento  dos  profissionais  de  saúde  sobre  as  Práticas  Integrativas  e

Complementares (PIC), a falta de insumos nos serviços de saúde e a fragilidade do

conhecimento popular tornam difícil o uso de plantas medicinais e fitoterápicos.
No mesmo ano outro estudo foi publicado por Costa  et al. (2014), os quais

desenvolveram atividades  educacionais  em dois  grupos  (Grávidas  e  Idosas)  em

Unidade de Saúde da Família em Recife-PE, para analisar as ações de promoção

da  saúde  e  prevenção  de  doenças  realizado  pelo  profissional  farmacêutico,

desenvolvido em grupos de usuários de uma Unidade de Saúde da Família, bem

como avaliar o uso de plantas medicinais. Este estudo mostrou que a intervenção

farmacêutica  através  de  ações  educativas  e  aconselhamento  sobre  o  regime

terapêutico traz  benefícios  à saúde do paciente e ao processo de promoção da

saúde, garantindo o uso seguro das plantas medicinais por estes grupos.
Em 2015, Pereira  et al. (2015) realizaram um levantamento sobre o uso de

plantas  medicinais  na  cidade de Picos-PI,  identificaram as plantas  cultivadas no

jardim pertencente ao Laboratório de Pico Fitoterapêutico (LAFIPI) e analisaram o

uso de fitoterápicos dispensados pelo Programa Farmácia Viva no triênio 2008-2010.

Do total de 750 entrevistados (37,6% homens e 62,4% mulheres), 76,3% relataram a

utilização de plantas medicinais para o tratamento de doenças, principalmente por

considerá-las  mais  saudáveis  (84,8%).  A  indicação  da  utilização  foi  orientada

principalmente  por  familiares  (82,2%).  O  Programa Farmácia  Viva  de  Picos  tem

ganhado  reconhecimento  pela  população  embora  poucas  sejam  as  aquisições

governamentais para o Programa. Além disso, o Programa Farmácia Viva de Picos

ainda  não  foi  inserido  no  PSF,  o  que  dificulta  a  atração  de  investimentos  para

ampliar  e  otimizar  sua funcionalidade.  As espécies mais cultivadas no horto  são

chambá (Justicia pectoralis Jacq.), alecrim pimenta (Lippia sidoides Cham.), malva

santa (Plectranthus barbatus Andrews) e erva cidreira (Lippia alba),  as quais são
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utilizadas como principais fontes dos princípios ativos dos fitoterápicos dispensados

pelo LAFIPI, que são fornecidas à população local de forma gratuita.  Esse estudo

permitiu ainda a comprovação do uso de plantas medicinais no centro-sul piauiense

e constatou a correlação entre  o saber  tradicional  e  o científico,  cada vez mais

respaldado e evidenciado em várias regiões no Brasil. Este estudo demonstrou a

relevância de investimentos no Programa Farmácia Viva de Picos e a importância de

sua inclusão no PSF como uma forma de disponibilizar fitoterápicos de origem local

à população de baixa renda a custos reduzidos.
No último ano do período, Souza et al. (2015) publicaram um estudo sobre o

processo de trabalho de 21enfermeiros da atenção primária de municípios do Rio

Grande  do  Sul  em  relação  à  PNPMF.  Os  dados  foram  obtidos  a  partir  de  um

questionário  autoadministrado..  Através deste  estudo,  foi  possível  verificar  que a

política é viável quando a enfermeira organiza grupos, coloca em prática o diálogo

interdisciplinar e contempla a questão dos aspectos culturais do usuário.
Ainda  em  2016,  Nascimento  Júnior  et  al. (2016)  realizaram  um  estudo

transversal  para  verificar  se  os  profissionais  de  nível  superior,  vinculados  à

Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Município de Petrolina-PE percebem a

importância, o uso e as indicações de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Com o

estudo, observou-se a necessidade de treinamento e motivação desses profissionais

de saúde para a indicação de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos.

Apesar de alguns profissionais afirmarem que prescrevem medicamentos à base de

plantas, quando lhes foi  solicitado que falassem os nomes desses produtos, não

foram obtidas respostas, demonstrando a necessidade de capacitação profissional

para a implementação segura da PNPMF.
Os estudos sobre percepção de profissionais de saúde sobre importância da

aplicabilidade  de  plantas  medicinais  e  fitoterápicos  (Quadro  1),  nos  serviços  de

atenção  primária  à  saúde,  apresentaram  dificuldades  no  manejo  da  prescrição,

orientação  de  plantas  medicinais  e  fitoterápicos  na  prática  clínica  de  médicos,

sinalizando prevalência do modelo biomédico,  conhecimento insuficiente,  falta  de

treinamento  e  motivação.  Também  foram  citadas  estratégias  para  qualificar  os

profissionais  de  saúde  no  cotidiano  de  trabalho,  na  tentativa  de  introduzir  a

fitoterapia na rotina diária da atenção primária.
Considerou-se também, através da percepção dos profissionais que, apesar

de  não fazerem uso de  plantas  medicinais  e  fitoterápicos,  reconhecem sua real

importância, declarando que se a fitoterapia fosse institucionalizada com evidências
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científicas  adequadas,  apoio  logístico  da  gestão  municipal,  incorporariam  esta

prática na rotina, visando atender os critérios estabelecidos pela PNPMF como a

participação  popular,  tornando  o  paciente  corresponsável  pelo  seu  tratamento

utilizando do seu conhecimento cultural.
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Quadro 1: Características dos estudos sobre plantas medicinais e fitoterápicos desenvolvidos em serviços de atenção primária à 
saúde.

Tipo de
estudo

Finalidade Profissionais 
Número de 

usuários
Local Principal achado Autor/Ano

Epidemiológic
o

Conhecimento
sobre

Fitoterapia 
15 enfermeiros -

Programa
Saúde da
Família do

Distrito
Sanitário III do
município de
João Pessoa-

PB

Profissionais da Rede de
Atenção Básica de

Saúde tem conhecimento
limitado sobre a

Fitoterapia

BASTOS e
LOPES, 2010

Estudo
transversal

Conhecimento
sobre fitoterapia

na atenção
básica

27 médicos -

11 Unidades
Básicas de

Saúde
(Canoas, RS)

Os médicos possuem
conhecimentos de

fitoterápicos, porém a
cultura popular ainda é
relegada a um segundo

plano ante o saber
científico

ROSA  et al.,
2011

Estudo
transversal
descritivo

qualitativo e
quantitativo

Conhecimento e
aceitação das

terapias
integrativas e

complementare
s

3 médicos 35

Farmácia da
Unidade

Básica de
Saúde (São

João da Mata,
MG)

Boa aceitação das
terapias alternativas e

complementares se estas
fossem oferecidas pela

unidade de saúde

MARQUES et
al., 2011
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Exploratório,
descritivo

Saberes e
práticas sobre o
uso terapêutico

de plantas
medicinais

-

10
moradores
da área de

abrangência
da referida

USF (8
mulheres e 2

homens)

Unidade de
Saúde da

Família de um
município

localizado na
região central

do RS.

Cynara scolymus L.
(Alcachofra), Rosmarinus
officinalis L. (Alecrim) e
Allium sativum L. (Alho)
são as principais plantas
utilizadas para doenças

do fígado, como
calmante e para controle

do colesterol,
respectivamente

BADKE et al.,
2011.

Estudo
transversal

Conhecimento
de profissionais
da saúde sobre

plantas
medicinais

82
profissionais

(médicos,
dentistas e

enfermeiros)

-

Estratégia de
Saúde da
Família

(Caruaru, PE)

Profissionais não utilizam
rotineiramente os

fitoterápicos na rede
pública, porém,

acreditam na importância
da implantação de

terapias alternativas na
atenção básica

MENEZES et
al., 2012

Estudo
qualitativo,
descritivo e
exploratório

Conhecimento
popular quando

ao uso de
plantas

medicinais por
homens idosos

- 18 idosos

Estratégia de
Saúde da
Família de
(Dourados,

MT)

A utilização das plantas
medicinais está

incorporada no cotidiano
dos homens idosos e

representa uma forma de
recurso terapêutico
complementar no

tratamento de
morbidades menores

LIMA et al.,
2012

Estudo
transversal

Conhecimento
de gestores e

profissionais de
saúde da
(atenção

10
profissionais
de saúde (5

enfermeiros, 3
médicos, 1

- UBS
(Cascavel e

Foz do Iguaçu,
PR)

Um gestor relatou
interesse na implantação
da fitoterapia, os demais

profissionais
entrevistados não

BRUNING et
al., 2012
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primária à
saúde), sobre

fitoterapia

auxiliar de
enfermagem e
1 técnico em
enfermagem)

receberam formação
sobre o assunto durante

a graduação ou nas
Unidades Básicas de
Saúde (UBS) onde

trabalham

Estudo
epidemiológico

Conhecimento,
dificuldades e
desafios para

implantação da
PNPMF

Gestores das
unidades e 9
profissionais

de saúde

-

1 UBS e 1
Ambulatório de
Especialidades

(São
Paulo/SP)

A aplicação da PNPIC
não foi entendida como

uma ação fácil a ser
realizada e os principais
motivos foram a falta de
formação e qualificação

compatíveis com o
atendimento de práticas

não convencionais.

ISCHKANIAN
e PELICIONI

2012

Estudo
transversal,
descritivo,

participativo e
exploratório

Conhecimento e
uso de plantas
medicinais com

ação
antimicrobiana

-

220
indivíduos de

ambos os
sexos

5 centros de
saúde do SUS

(Campina
Grande, PB)

As espécies mais citadas
pelos usuários dos

centros de saúde do
município de Campina

Grande/PB com atividade
antimicrobiana foram:

romã (Punica granatum
L.), cajueiro roxo

(Anacardium occidentale
L.), babatenon

(Stryphnodendron
coriaceum Benth.),
quixabeira (Bumelia

sartorum M.) e babosa
(Aloe vera L.).

SOUZA et al.,
2013

Estudo
Transversal

Conhecimento
popular sobre

- 48 mulheres Hospital
Maternidade

População utilizava
terapias alternativas, mas

SOUZA
MARIA et al.,
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plantas
medicinais 

Engenheiro
Trindade (São

Paulo, SP)

não há controle de
qualidade e/ou

normatização com
relação às especificações

nas embalagens, e
separação do material

vegetal a ser consumido.

2013

Estudo quali-
quantitativo

Avaliação da
inserção da

fitoterapia na
Atenção Básica

8 gestores em
saúde 68

profissionais
de saúde (36
enfermeiros,
18 médicos e

14
odontólogos)

-

1 Estratégia de
Saúde da
Família

(Teresina, PI)

Reconhecimento da
importância da discussão
sobre a fitoterapia, para a
ampliação das ofertas de

cuidado na Atenção
Básica.

FONTENELE
et al., 2013

Estudo
transversal,
descritivo,
qualitativo

Desafios para
implantação da

PNPMF

9 profissionais
(médicos e

enfermeiros)
-

 1 Estratégia
de Saúde da

Família (Caicó,
RN)

A resistência cultural da
população, o déficit de

conhecimento dos
profissionais de saúde

sobre Práticas
Integrativas e

Complementares (PIC), a
ausência de insumos nos

serviços de saúde e a
fragilidade do saber
popular dificultam o
emprego de plantas

medicinais e de
fitoterápicos

VARELA e
AZEVEDO,

2014
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Estudo
transversal

Uso de plantas
medicinais por

gestantes 

1
Farmacêutico-

residente

Grupo de
gestantes

1 Unidade de
Saúde da
Família

(Recife, PE)

O farmacêutico deve
desenvolver ações de

orientação às mulheres
quanto ao uso correto de

plantas medicinais,
promovendo assim a
saúde e prevenindo

agravos às gestantes e
conceptos

COSTA et al.,
2014

Estudo
transversal e
retrospectivo

Plantas
cultivadas no
horto de um
laboratório e

tipo de
fitoterápicos
dispensados

através
Programa

Farmácia Viva
no triênio 2008-

2010

1 Farmacêutico
750

moradores

Farmácia Viva
do Laboratório
Fitoterápico de
Picos (LAFIPI),

Picos-PI

Utilização de plantas
cultivadas no horto como

principais fontes dos
princípios ativos dos

fitoterápicos dispensados
pelo LAFIPI

PEREIRA et
al., 2015

Estudo
transversal

Implementação
da PNPMF

21 enfermeiros -
21 municípios

(RS)

Os enfermeiros têm
pouco conhecimento no

seu processo de trabalho
sobre a PNPMF, aspecto
que precisa ser melhor

analisado e
compreendido por

profissionais da saúde,
gestores, educadores e

usuários da rede de
atenção.

SOUZA et al.,
2016
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Estudo
transversal

Percepção da
importância,
utilização e

indicações de
Plantas

Medicinais e
Fitoterápicos

96
profissionais
(30 médicos,

36
enfermeiros,

22 dentistas, 6
farmacêuticos

e 2
nutricionistas)

-

Unidade de
Saúde da
Família

(Petrolina, PE)

Observa-se com esse
estudo a necessidade de
capacitação e motivação

desse profissionais da
saúde para a indicação

das Plantas Medicinais e
dos Medicamentos

Fitoterápicos.

NASCIMENTO
JÚNIOR et al.,

2016
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6 DISCUSSÃO

Esta revisão sistemática foi realizada visando avaliar os estudos publicados

entre  2006  e  2016  sobre  práticas  e  ação  voltadas  à  PNPMF.  A busca  inicial

identificou um elevado número de publicações científicas nacionais (n = 2060). Este

fato está relacionado à vasta diversidade da flora nacional, a qual contribui com uma

parcela  de  15 a  20% de toda vegetação do planeta  (BRASIL,  2006a).  Por  esta

razão, as plantas são objeto de estudo de diversos grupos de pesquisa nacionais

(Dutra et al., 2016). Uma busca realizada em maio de 2017 no Diretório de Grupos

de Pesquisa no Brasil do CNPq revelou cerca de 2438 Grupos de pesquisa sobre

plantas  (2115)  e  fitoterápicos  (323,  utilizando  o  prefixo  fitoter-)  oficialmente

cadastrados.
Uma  análise  inicial  dos  artigos  permitiu  avaliar  que,  dentre  os  estudos

realizados no Brasil sobre plantas medicinais e fitoterápicos entre 2006 e 2016, 523

correspondiam a  estudos  farmacológicos,  246  publicações  na  área  de  botânico-

agronômica, 149 em químico-farmacêutica, 34 na área biomédica, 11 estudos com

abordagem industrial e 10 artigos sobre saber popular. Dentre estas diversas áreas

temáticas de pesquisa, esta revisão buscou sintetizar os achados científicos sobre

os estudos desenvolvidos nas atenção primária à saúde, que correspondeu a um

total de 16 artigos. 
O baixo número de artigos incluídos na revisão pode estar associado a não

realização de busca na literatura cinzenta (google acadêmico) e outras bases que

demonstrassem evidências  mais  concretas  da  aplicação  da  PNPMF na  atenção

primária à saúde, a exemplo de páginas do SUS (www.ideiasus.fiocruz.br). A busca

nestas bases certamente localizaria outros estudos publicados em periódicos não

indexados nas bases utilizadas na busca e aumentaria o número das publicações

nesta área.
Desta  forma,  o  uso  das  bases  de  dados  como ferramenta  para  pesquisa

bibliográfica mostrou que a produção científica vem crescendo intensamente desde

a criação da PNPMF. Ainda que o presente estudo tenha destacado as evidências

científicas  da  implementação  da  PNPMF  apenas  no  que  concerne  à  atenção

primária, a quantidade abundante de artigos sobre diversas áreas de conhecimento

(química,  botânica,  industrial,  dentre  outros)  mostrou  o  avanço  das  pesquisas

nacionais com plantas em outras áreas de abrangência da política.
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De fato, segundo Dutra et al.  (2016),  cientistas brasileiros publicaram uma

grande  quantidade  de  artigos  científicos  sobre  plantas  (34614  artigos),  incluindo

plantas medicinais, nos últimos 28 anos. Não obstante, os estudos realizados com

ingredientes  ativos  derivados  de  plantas  trazem  algumas  noções  sobre  os

mecanismos  de  ação  e  são  comumente  publicados  nas  revistas  científicas  de

melhor  qualidade,  embora  faltem  estudos  de  segurança  (toxicologia),

farmacocinética e clínicos, principalmente com compostos isolados. 
Dos  16  artigos  selecionados  (Tabela  4),  registraram-se  7  estudos  sobre

conhecimento e uso de plantas medicinais e fitoterápicos por usuários de atenção

básica, 5 artigos sobre conhecimento de profissionais e/ou gestores de saúde, e/ou

5 estudos sobre a implementação e aceitação do emprego das plantas medicinais e

fitoterápicos por profissionais de saúde nos serviços de atenção primária à saúde,

bem como dificuldade encontradas para sua implantação.
Nos estudos analisados,  observou-se um discreto  aumento  no número de

publicação sobre plantas  medicinais  e  fitoterápicos na atenção primária  à  saúde

desde a criação da política. Entre 2006 e 2016, houve um aumento no número de

artigos publicados entre os anos de 2011 a 2014 (Figura 2). Grande parte destes

estudos buscavam investigar as condições e interesses de gestores, profissionais de

saúde  e  da  comunidade  a  respeito  da  utilização  de  plantas  medicinais.

Possivelmente,  estes  estudos  tinham a  pretensão  inicial  de  conhecer  o  “status”

traçar estratégias para a implementação e consolidação do emprego das práticas

alternativas previstas na PNPMF.
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Figura 2: Distribuição dos artigos sobre PNPMF na atenção básica publicados entre 2006 e
2016.

Quanto à  distribuição geográfica  das publicações no território  nacional,  as

regiões  que  tiveram  predominância  foram  as  regiões  nordeste,  com  8  estudos
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realizados em PI (2), PE (3), PB (2) e RN (1), Sul com 4 realizados no RS (3) e PR

(1), seguidas pela região sudeste com 3 estudos (2 em SP e 1 em MG) e 1 no

Centro-oeste (MT). Este achando pode estar atribuído à características culturais de

cada região, com destaque para o Nordeste e Sul (Silva & Andrade, 2005; FUCK et

al., 2005).

Figura 3 Distribuição geográfica das publicações no território nacional.

A maioria dos temas abordados focaram na busca pelo conhecimento e uso

de  plantas  medicinais  e  fitoterápicos,  voltados  principalmente  para  gestores  e

profissionais de saúde. Neste aspecto, a PNPMF prevê a realização de ciclos de

capacitação de gestores e profissionais de saúde, a fim de garantir o uso correto e

racional das plantas medicinais e preparações desenvolvidas a partir destas (Brasil,

2006a). No entanto, a partir desta revisão foi possível perceber que este ainda é

uma meta a ser atingida.
Neste sentido, faz-se necessária a realização de capacitação, treinamento e

motivação para indicação destas, a fim de promover uma institucionalização com

evidências  científicas  adequadas e  incorporar  de  maneira  eficaz  esta  prática  na

rotina diária da atenção básica, bem como a inserção de disciplinas na graduação

dos profissionais de saúde (VARELLA & AZEVEDO, 2014).
Outro tema que mostrou grande relevância foram as dificuldades que são

comumente  encontradas  no  processo  de  implementação  da  PNPMF  no  SUS,

principalmente na Atenção Básica a Saúde. Dentre os maiores desafios reportados

pelos entrevistados estão o déficit de conhecimento da política, recursos humanos,

estrutura,  achados  científicos  que  cerifiquem o  emprego  popular,  fragilidade  das
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informações populares. Estes são desafios que podem causar um impedimento para

o sucesso destas práticas, em virtude do despreparo para a implantação dos novos

modelos assistenciais e gerenciais em saúde (ISCHKANIAN & PELICIONI, 2012).
O levantamento realizado para análise do uso de plantas medicinais na rede

básica mostrou que a indicação destas geralmente se origina no contexto familiar,

através do autoconhecimento  passado para  outros  familiares,  bem para  amigos,

vizinhos,  dentre  outros.  A aquisição  desses  saberes,  na  forma  de  transmissão,

também foi relatada em outro estudo, reforçando que a representação do uso de

plantas  medicinais  são  oriundas,  principalmente,  do  conhecimento  popular

repassado de geração para geração (LIMA et al., 2012).  
Por outro lado, embora muitas fragilidades tenham sido reportadas para a real

implementação da PNPMF, foi  possível  verificar  o  reconhecimento da viabilidade

destas práticas pelo entrevistados e a intenção de usá-las. Isso se deve à facilidade

de  acesso  às  mesmas,  baixo  custo  quando  comparado  aos  medicamentos

alopáticos, além da crença de que as plantas apresentam menos reações adversas

e efeitos colaterais.  Entretanto, Fontenele  et al.  (2013) afirma que, na visão dos

gestores, não há entre os profissionais de saúde uma boa aceitação da fitoterapia,

fato este diferente dos dados levantados.
Ainda  assim,  percebe-se  que  a  criação  da  Política  Nacional  de  Plantas

Medicinais e Fitoterápicos possibilitou a abertura de novas perspectivas no que diz

respeito  ao  desenvolvimento  de  estudos  com  as  plantas  medicinais  em  vários

âmbitos,  buscando sempre a intercambialidade entre o conhecimento científico e

popular. Além da possibilidade de desenvolvimento científico, a criação da PNPMF

abrangeu  outros  aspectos  como  a  valorização  da  cadeia  produtiva  ofertando

emprego  e  renda  aos  munícipes  que  cultivam  plantas  medicinais,  facilidade  de

acesso,  oportunidade  de  escolha  de  outra  forma  de  tratamento  para  usuários,

participação  popular  no  SUS visando  o  resgate  do  saber  popular,  menor  custo

comparado aos medicamentos alopáticos (FIGUEREDO, 2011).

7 CONCLUSÃO

Chama a atenção que no país com a maior biodiversidade do mundo, grande

diversidade cultural e de conhecimento popular sobre plantas medicinais, existam
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poucas  evidências  nas  bases  utilizadas  quanto  a  aplicação  destas  práticas  na

atenção primária à saúde, com poucas ações registradas com plantas medicinais

disponíveis na literatura científica nos últimos dez anos, após a criação da Política

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

Embora exista uma intensão para consolidação da PNPMF, ainda persistem

os desafios relacionados à falta de conhecimento dos profissionais de saúde sobre a

PNPMF e uso de plantas medicinais, falta de dados científicos para o uso seguro

das  plantas  na  assistência  pública,  fragilidade  das  informação  populares  e

variabilidade das espécies vegetais e princípios ativos.

A utilização de plantas medicinais e fitoterápicos estabelecida na PNPMF, cria

perspectivas  para  valorização  das  terapias  tradicionais,  resgate  dos  saberes

populares, reconhecidas como recursos terapêuticos úteis disponíveis na natureza,

podendo  atender  às  necessidades  básicas  de  saúde  da  população,  além  de

contribuir para o sistema local de saúde, promoção da saúde e favorecer a redução

de custos neste nível de assistência.

8 PERSPECTIVAS
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As perspectivas deste  trabalho direcionaram-se aos resultados que foram

obtidos através da reunião de evidências científicas a respeito da implementação da

PNPMF com ênfase na atenção primária à saúde, identificação das perspectivas e

desafios para consolidação da PNPMF e verificação da efetividade da PNPMF sobre

o  desenvolvimento  científico  nacional.  Esta  revisão  também  pode  direcionar  a

realização de outros estudos que demonstrem de forma mais concreta o emprego

das plantas medicinais na atenção básica e o impacto sobre a sociedade, podendo

utilizar outros tipos de literatura como ferramenta de busca, bem como incentivar a

pesquisa de campo, a fim de incrementar a produção científica através da realização

de novos trabalhos.
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