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“Se, num raciocínio utópico, dentro de alguns anos, pudéssemos erradicar metade 

das doenças que nos afligem,provocaríamos tumultos econômico de proporções 

cataclísmicas. Não dá para imaginar todos os desdobramentos. Para começar, as 

indústrias farmacêuticas despejariam nas ruas levas de desempregados. Os 

governos deixariam de arrecadar fortuna em impostos. Empresas médicas, que 

operam no ramo de seguros e planos de saúde, teriam de se reestrutura ou fechar 

as portas. Profissionais da área teriam de mudar de atuação, voltando-se talvez para 

atividades de cunho educativo e preventivo. Escolas de formação de profissionais 

também teriam de se readaptar. O comércio de medicamentos sofreria golpe 

estonteante. Seria fenômeno economicamente arrasador, mas socialmente 

espetacular” Daniel Boarim.     



 
 

RESUMO 

 

A partir de 2006, com a elaboração da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde inicia-se um fomento para o uso da fitoterapia em todo o 

território brasileiro.  A maior parte das experiências encontra-se na atenção primária 

a saúde. A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) de Cruzeiro dos Peixotos, 

localizada no distrito rural do município de Uberlândia - MG, possui potencial para a 

implementação dos fitoterápicos no cotidiano de cuidado em saúde da população 

adscrita. O trabalho visa ao desenvolvimento de um projeto de intervenção que 

garanta a introdução da fitoterapia na UBSF de Cruzeiro dos Peixotos. Dessa forma, 

com o uso do Planejamento Estratégico e Situacional e em reuniões de equipe da 

unidade foram avaliados a importância e os desafios para o uso de fitoterápicos. O 

resultado foi a interação de saberes populares e científicos que auxiliam na 

aproximação da comunidade com a equipe de saúde, a perspectiva de uso racional 

dos medicamentos e a construção de uma horta de plantas medicinais na unidade 

de saúde.  

 

Palavras-chave: Fitoterapia. Atenção primária. Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde – PICS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Since 2006, with the development of the National Policy on Integrative and 

Complementary Practices in Health began a promotion for the use of herbal medicine 

throughout the Brazilian territory. Most of the experience lies in primary healthcare. 

The Basic Health Unit Family of Cruzeiro dos Peixotos, located in the rural district of 

the city of Uberlândia - MG, has potential for the implementation of herbal medicines 

in health care everyday of the enrolled population. The work aims to develop an 

intervention project to ensure the introduction of herbal medicine in the unit of 

Cruzeiro dos Peixotos.Thus, using the Strategic and situational planning and unit 

staff meetings were evaluated the importance and challenges to the use of herbal 

medicines. The result was the interaction of popular and scientific knowledge that 

help the community approach to health team, the prospect of rational use of 

medicines and building a garden of medicinal plants in the health unit. 

 

Keywords: Phytotherapy. Primary healthcare. Complementary and Integrative 

Practices in Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Cruzeiro dos Peixotos é um distrito rural da cidade de Uberlândia, localizado 

há 17 quilômetros desta. O distrito possui 976 habitantes, sendo que 462 residem na 

área urbana e 494 na área rural do distrito, conforme dados fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Uberlândia. 

A população é representada por 514 habitantes do sexo masculino e 462 do sexo 

feminino. Não há informações específicas sobre o nível de escolaridade dos 

moradores deste distrito. (UBERLANDIA, 2015). 

No que tange à economia do distrito, os principais geradores de renda região 

são: dois frigoríficos, cimenteira, pedreira, lavouras e empregados públicos na 

escola municipal. A maior parte dos trabalhadores são homens, e, as mulheres são 

responsáveis em sua maior parte pelo trabalho doméstico. 

No distrito não há agencias bancárias e supermercados, sendo necessário o 

deslocamento dos moradores, por meio de transporte público urbano, à Uberlândia a 

fim de utilizarem estes serviços.  

Em relação à educação, o distrito apresenta uma escola municipal que 

apenas o ensino fundamental. As crianças residentes na área rural utilizam o serviço 

de transporte público disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, para 

frequentarem a escola. Para cursar o ensino médio, os moradores precisam se 

deslocar até o distrito de Martinésia, localizado a 5 Km de Cruzeiro dos Peixotos. 

No que se refere à estrutura do distrito, as ruas são asfaltadas, há 

saneamento básico e serviços de telefonia. Há também uma construção pública 

usada para aulas de dança, uma praça, campo de futebol, uma igreja que 

atualmente encontra-se sem padre, um cartório, uma mercearia, três bares e uma 

Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Onofre Carvalho. 

 

A UBSF está localizada na região central do distrito e possui fácil acesso 

pelos moradores. Não há qualquer tipo de interposto, como rio, ponte, avenidas 
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movimentadas que separam a unidade do restante do distrito. O horário de 

funcionamento é das 7 horas da manhã às 17 horas da tarde, de segunda-feira a 

sexta-feira. Para casos mais graves e urgentes a UBSF conta com uma ambulância 

para o deslocamento dos pacientes em estado de urgência e emergência para 

Uberlândia. Nos finais de semana, ela pode ser acionada em caso de necessidade, 

pelos próprios moradores. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar da recente elaboração, a implementação das PICS ocorria em cidades 

do país, após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988.    

Em 2003, no Brasil, foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Comunitárias em Saúde (PNPIC) após recomendações de várias Conferências 

Nacionais de Saúde e às da Organização Mundial de Saúde (OMS). Porém, o texto 

final desta política apenas foi aprovado em 2006 pelo Conselho Nacional de Saúde e 

consolidou-se, assim, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

no SUS, publicada na forma das Portarias Ministeriais nº 971 em 03 de maio de 

2006, e nº 1.600, de 17 de julho de 2006. (BRASIL, 2006). 

Esta política nacional define o emprego das Práticas Integrativas e 

Comunitárias em Saúde (PICS) como sistemas médicos complexos e recursos 

terapêuticos, os quais são denominados pela OMS como medicina tradicional e 

complementar/alternativa. Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que 

partem de uma visão global do cuidado em saúde. (BRASIL, 2006).  

A aprovação da PNPIC desencadeou o desenvolvimento de políticas, 

programas e projetos em todas as instâncias governamentais, pela 

institucionalização dessas práticas no SUS. Na instancia federal destaca-se a 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (BRASIL,2012). 

Entre as PICS no SUS, a fitoterapia e as plantas medicinais são as mais 

presentes segundo diagnóstico do Ministério da Saúde. A maior parte das 

experiências ocorre na Atenção Primária a Saúde, devido aos princípios e 
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fundamentos desse nível de atenção e pela característica da prática da fitoterapia 

que envolve interações entre saberes e ações de promoção e prevenção a saúde. 

(BRASIL, 2012).  

A utilização da natureza com finalidade terapêutica é antiga e está ligada 

desde o inicio a cultura popular. Na história do Brasil, identifica-se o emprego de 

plantas medicinais pelos indígenas, prática que posteriormente foi incorporada pelos 

médicos europeus vindos para a colônia. (BARRETO, 2011.) 

      A implementação das PICS encontra-se no planejamento da Secretaria 

Municipal de Saúde de Uberlândia. Como forma de incentivo aos profissionais da 

atenção primária a saúde e de divulgação para a população, ocorreram, durante o 

ano de 2014, seminários denominados SUS em Movimento em que foram expostas 

as diferentes abordagens terapêuticas por meio das PICS, entre elas, a fitoterapia, 

massoterapia e acupuntura. 

A participação dos moradores de Cruzeiro dos Peixotos no seminário, 

somada ao fato destes apresentarem um vínculo maior com a terra e o cultivo da 

mesma despertou a equipe da UBSF a explorar este potencial. A fitoterapia como 

uma prática integrativa pode ser desenvolvida na área de abrangência da unidade a 

partir do conhecimento dos moradores em plantas medicinais, muitas destas, 

plantadas no quintal das casas, associada a capacitação da equipe para o emprego 

da fitoterapia em situações clínicas diversas. 

Um fato comum no sistema de saúde é o excesso de medicalização dos 

pacientes (BRASIL, 2012). A fitoterapia é um pilar para a redução do uso abusivo de 

medicamentos, em especial nos processos agudos de adoecimento, momento em 

que se observa a automedicamentação sem entendimento da recomendação e 

contraindicações. 

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 82% da população brasileira utiliza 

produtos á base de plantas medicinais nos seus cuidados com a saúde. No caso da 

Atenção Primária Saúde (APS), o emprego da fitoterapia, pode aumentar a 

autoestima dos indivíduos e do coletivo ao resgatar conhecimentos populares do uso 

das plantas medicinais; aumentar o vínculo dos pacientes com a equipe de saúde ao 

promover a identificação com a proposta terapêutica ofertada; e ainda há a possível 
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construção de uma cultura de uso racional dos medicamentos em contraposição a 

medicalização excessiva. (BRASIL, 2012). 

Após o emprego da fitoterapia ter sido avaliada, a equipe de saúde optou pelo 

desafio de iniciar o uso de plantas medicinais de forma mais consistente no cotidiano 

da comunidade. É possível identificar durante o acolhimento e consultas, que os 

pacientes fazem o emprego de plantas no cuidado com a saúde, porém de uma 

forma dissociada da equipe, a qual não apresenta muito conhecimento a fim de 

recomendar esta prática. Apesar de algumas dificuldades, em especial, a 

qualificação dos profissionais para o reconhecimento e utilização da fitoterapia na 

prática clínica, a equipe se disponibilizou a construir um pilar das PICS na APS de 

Cruzeiro dos Peixotos. 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de implementação da fitoterapia para a USSF de Cruzeiro 

dos Peixotos no município de Uberlândia. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1- Promover aos profissionais de saúde a formação técnica e capacitação 

para o uso dos fitoterápicos na prática clínica. 

2- Estimular os moradores da área de abrangência a fazer uso dos 

fitoterápicos e plantas medicinais. 

3- Fortalecer o conhecimento e a cultura da comunidade quanto ao uso 

de fitoterápicos e plantas medicinais. 

4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado como referência básica o 

Módulo Planejamento e Avaliação das Ações de Saúde (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010). Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional (PES), 
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incluindo reunião com a equipe da UBSF. O PES de acordo com Campos e Faria 

(2010) objetiva a transformação de uma realidade, a partir do reconhecimento de um 

problema pelos atores sociais. No PES o ator que planeja está dentro da realidade e 

coexiste com outros autores que também planejam diferente do método normativo, 

onde o planejador é um sujeito separado da realidade, colocando-se fora dela e 

querendo controlá-la (GIOVANELLA, 1991). 

Para Giovanella (1991) o planejamento é “tentar submeter a vontade humana 

o curso encadeado dos acontecimentos cotidianos, fixando uma direção e dando 

uma velocidade á mudança que inevitavelmente acontece”. 

Desse modo, a proposta de implementação da fitoterapia na UBSF de 

Cruzeiro dos Peixotos partiu do incentivo da Secretaria Municipal de Saúde com o 

seminário SUS em Movimento.  Somada ao contexto municipal houve a análise da 

realidade de Cruzeiro dos Peixotos pelo conjunto da equipe. Para a análise dessa 

realidade foram utilizados informantes-chave da rotina assistencial da unidade e 

levantamento de plantas medicinais utilizadas e referidas pelos pacientes.  

Para apoiar o desenvolvimento do projeto, foi realizado levantamento 

bibliográfico em documentos ministeriais e artigos científicos sobre o tema, além do 

material disponibilizado pelo Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde 

da Família. Foram utilizadas como palavras chaves para as buscas: Fitoterapia na 

Atenção Básica e PICS na Atenção Básica. 

Em reunião com a equipe de saúde após o Seminário do SUS em Movimento 

pode-se perceber dois sentimentos: o de empolgação com as PICs e o de 

dificuldade de vê-las empregadas no contexto da Atenção Primária. 

Pela análise do território ficou evidente que o mesmo apresenta potencial de 

aplicação da fitoterapia nos cuidados de saúde da comunidade. Por ser um distrito 

rural, composto em sua maior parte por pessoas que tem uma relação de trabalho 

com a terra, e, pequenas hortas nos quintais das casas, foi avaliado que o incentivo 

ao uso de plantas medicinais teria abertura por parte dos moradores.  

Foi pontuado pelos profissionais da equipe que há o uso das plantas 

medicinais por parte da população de modo popular, como parte da cultura e dos 

hábitos locais. Identificou-se o uso com maior frequência da folha do Guaco (Mikania 
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glomerata) em caso de resfriado comum, chá de erva-cidreira (Melissa officinalis) 

com ação tranquilizante, a hortelã (Mentha piperita) e, a folha do boldo-da-terra 

(Plectranthus barbatus) em caso de azia. 

Dentre as dificuldades pontuadas pela equipe está o fato de ser uma iniciativa 

recente da Secretaria Municipal de Saúde, com pequeno apoio para a capacitação 

dos profissionais em relação ao reconhecimento das plantas, manuseio e preparo de 

essências terapêuticas. Outro problema levantado foi o fato de que os próprios 

moradores fazem identificação errada das plantas, estando sujeito a intoxicações em 

caso de erro na plantação e preparo de alguma por engano. Por último, foi 

ressaltada a necessidade de fornecimento de fitoterápicos para a Farmácia Básica 

da unidade, de modo a facilitar o acesso dos que já estão disponíveis no REMUNE 

(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais). 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A OMS data o seu reconhecimento oficial sobre o uso de plantas medicinais e 

fitoterápicos após a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, 

realizada em Alma-Ata, em 1978. Nesse mesmo período recomendou a difusão de 

conhecimentos necessários para o seu uso (FONTANELE et al, 2013). 

No Brasil, a elaboração de políticas que orientassem a implantação da 

fitoterapia no SUS ocorreu em 2006 com a Política Nacional de Praticas Integrativas 

e Complementares – PNPIC e Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos – PNPMF. O estado do Ceará foi um dos pioneiros a sistematizar o uso 

de fitoterápicos a partir do projeto Farmácias Vivas e a regulamentar a prática no 

SUS. Em Curitiba (PR), o Programa Saúde Verde, em 2001, atingia uma cobertura 

de fitoterapia em 81,9% das unidades de saúde (FONTANELE et al, 2013). 

Um diagnóstico feito em 2008, pelo Ministério da Saúde, detectou 350 

municípios brasileiros com oferta de fitoterapia na prática em saúde (BRASIL, 2012). 
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Figura 1- Municípios que oferecem recurso de plantas medicinais e/ou fitoterápicos. 

 

Fonte: Brasil (2012). 
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Figura 2 - Número de municípios por UF que oferecem plantas medicinais e/ou 

fitoterápicos. 

Fonte: Brasil (2012). 

 

O Brasil é um país com importante biodiversidade, de modo que apresenta 

um forte arsenal para o desenvolvimento do uso dos fitoterápicos na prática de 

cuidado em saúde. Somada á biodiversidade há a cultura popular, a qual faz uso 

das plantas com objetivo terapêutico desde o período colonial, empregado pelas 

comunidades indígenas (BARRETO, 2011). 

O Ministério da Saúde define como planta medicinal uma espécie vegetal 

utilizada com fins terapêuticos, podendo ser cultivada ou não. O fitoterápico, por sua 

vez, é um originário da planta medicinal, ou de seus derivados, utilizados com 

finalidade profilática, curativa ou paliativa (BRASIL, 2012). 

A fitoterapia é uma prática oriunda de antigas civilizações, e desempenha um 

papel importante na manutenção da saúde dos povos não apenas como uma 

terapêutica, mas como também por ser parte das crenças, valores e necessidade de 

humanidade. O uso das plantas como recurso terapêutico, segundo a Organização 
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Mundial de Saúde, não deve ser feita de forma isolada, a fim de se obter um 

tratamento, mas um objeto de ligação entre os saberes profissionais e populares 

(BRASIL, 2012). 

Para o Ministério da Saúde, as ações que envolvem fitoterapia estão 

concentradas em sua maior parte na atenção primária, por meio da Estratégia de 

Saúde da Família (BRASIL, 2012). A fitoterapia é empregada especialmente no 

contexto da atenção primária a saúde, uma vez que é resultado de uma avaliação 

global do indivíduo, com necessidade de compreensão dos sintomas, como também 

das crenças dos indivíduos. Outro ponto é a compatibilidade da prática com o 

processo de trabalho presente na atenção primária: a multiprofissionalidade é 

inerente á fitoterapia. 

A Estratégia da Saúde da Família enquanto porta de entrada do usuário no 

SUS, e, pautada pelos princípios da integralidade e do vínculo, tende a obter ganhos 

com a aplicação de fitoterápicos no cotidiano do cuidado em saúde. A aplicação de 

um saber que está na cultura da comunidade pode aproximar os usuários das 

equipes, além de horizontalizar as relações entre estes. Com o uso da fitoterapia a 

equipe promove revitalização e valorização do conhecimento popular, melhorando 

os cuidados com a saúde e aumentando a autoestima dos indivíduos e do coletivo 

(BRASIL, 2012). 

A terapêutica fitoterápica constitui-se como uma prática integrativa útil 

também ao suprir a falta de medicamentos no sistema de saúde, com baixo custo 

incluído. Há o crescente interesse com relação ao uso das plantas medicinais e 

fitoterápico, devido ao desenvolvimento científico que comprovou o uso seguro e 

eficaz dos mesmos; ao alto custo dos medicamentos industrializados; ao difícil 

acesso da população á assistência farmacêutica, e ainda, devido a tendência da 

população em fazer uso de medicamentos com menos efeitos adversos (IBIAPINA, 

et.al, 2014). 

“Na cidade de Goiânia (GO), as percepções de usuários da fitoterapia foram 
analisadas quanto a utilização e influencia dessa prática na qualidade de 
suas vidas. As vantagens, apontadas pelos sujeitos da análise, relacionam-
se a eficácia, ausência de efeitos colaterais, baixo custo e estímulo dos 
hábitos saudáveis de vida. Dessa forma, a fitoterapia, contribui para a 
melhoria da qualidade de vida daqueles que buscam nessa terapia 
respostas aos seus problemas de saúde” (IBIAPINA, et.al, 2014). 
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Estudo realizado por Rezende (2002) em 1997 na zona rural do município de Santa 

Rita de Caldas em Minas Gerais observou os moradores que utilizavam a fitoterapia 

em situações agudas e nas que julgavam mais simples de resolução. No 

levantamento das plantas mais utilizadas pelos moradores estão: macela, picão, 

poejo, alecrim, erva-cidreira, folha de goiaba, hortelã, cavalinha, erva-doce e 

jurubeba. Estas eram presentes na região e a finalidade relata pelos usuários 

correspondiam aos descritos na literatura, visando a prevenção e o tratamento de 

doenças. 

O município de Maracanaú (CE) foi o primeiro a implantar o Programa 

Farmácias Vivas no sistema público de saúde, um projeto de assistência social 

farmacêutica baseado no emprego científico de plantas medicinais (SILVA, 2006). A 

dispensação dos produtos a comunidade é feito via Unidades Básicas de Saúde da 

Família, mediante prescrição dos profissionais de saúde. (BRASIL, 2012). 

A partir do reconhecimento da equipe da UBSF de Cruzeiro dos Peixotos 

sobre a importância de iniciar o emprego de fitoterápicos no cotidiano da produção 

de cuidado, foi elaborado o Projeto de Intervenção para planejar a implementação. 

6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

6.1 Descrição do problema 

 

Cruzeiro dos Peixotos é um distrito rural da cidade de Uberlândia. Os dados 

relativos ao distrito são unificados com outro distrito rural, o de Martinésia. Este fato, 

implica dificuldade da equipe em definir ao certo o número de moradores do distrito, 

número de pessoas afetadas por comorbidades específicas entre outros. Além 

disso, a unidade cobre uma área de abrangência onde se localiza fazendas, as 

quais não constam em registro do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).  

A opção de desenvolver um trabalho sobre o emprego da fitoterapia em 

Cruzeiro dos Peixotos foi a partir do incentivo da Secretaria Municipal de Saúde 

sobre a importância das PICS na prática em saúde, e, a quase ausência no 

cotidiano da ESF. 
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6.2 Identificação dos recursos críticos 

 

Entre os principais recursos demandados para a implementação da fitoterapia 

na ESF de Cruzeiro dos Peixotos estão os recursos organizacionais, cognitivos e de 

poder. 

Quanto aos recursos organizacionais podem-se citar os recursos humanos e 

os equipamentos em saúde. Em discussão com a equipe, ficou evidente que era 

necessário que os próprios moradores se empoderassem com o preparo das plantas 

medicinais e, para isto, é necessária a realização de oficinas com os pacientes para 

melhor preparação no reconhecimento das plantas e manejo das mesmas.  

Outro ponto referente aos recursos organizacionais é a ausência de oferta de 

medicamentos fitoterápicos disponíveis a Farmácia Básica da unidade, ainda que os 

mesmos estejam previstos na REMUNE. 

Em relação aos recursos cognitivos, foi elencado o pouco conhecimento da 

equipe sobre a fitoterapia, o seu emprego, de que forma é feita, em quais condições 

clínicas e como orientar o uso para o paciente.  

O recurso crítico de poder é, para a equipe, o indispensável e ao mesmo 

tempo o que envolve maior complexidade em sua resolução. Isso porque, a 

implantação da fitoterapia e demais componentes das PICS depende da construção 

de uma política por parte da Secretaria Municipal de Saúde, que seja capaz de 

fomentar na ESF a aplicação destas alternativas terapêuticas. Até o momento, tem 

ocorrido iniciativas, como a construção dos seminários SUS em Movimento e 

Comissão das PICS, porém ainda iniciais e a curto prazo insuficientes para colocar a 

fitoterapia na ESF de Uberlândia.  

 

6.3 Análise da viabilidade 

 

Segue abaixo a relação dos atores envolvidos em casa recurso crítico, bem 

como sua motivação: 

 Oficina sobre manejo das plantas com os moradores de Cruzeiro dos 

Peixotos:  

 Atores: Central de Movimentos Populares da região com envolvimento de 

moradores da região 



22 
 

 Motivação: Favorável 

 Fornecimento de fitoterápicos previstos na REMUNE para a Farmácia Básica 

da unidade: 

 Ator: Secretaria Municipal de Saúde 

 Motivação: moderadamente Favorável 

 Capacitação da equipe de saúde sobre a fitoterapia: 

 Atores: Secretaria de saúde e os próprios profissionais da equipe 

 Motivação: Favorável 

 Construção de uma horta com plantas medicinais na UBSF de Cruzeiro dos 

Peixotos 

 Atores: Equipe de Saúde da Família com apoio de moradores  

 Motivação: Favorável. 

 Efetivação da Política Municipal das PICS 

 Atores: Secretaria Municipal de Saúde e Comissão das PICS 

 Motivação: pouco favorável 
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Tabela 1 - Recursos críticos para a implementação da fitoterapia na UBSF de Cruzeiro 

dos Peixotos 

Nó crítico Operação Resultados 

esperados 

Produtos Recursos 

necessários 

Conhecimento 
dos 
moradores 
sobre o 
manejo das 
plantas 

Oficina sobre 
manejo das 
plantas 
medicinais 

Empoderamento 
da população e 
resgate do 
conhecimento 
popular sobre o 
uso de plantas 
medicinais 

Despertar os 
moradores 
sobre a 
importância do 
uso de plantas 
medicinais 
como prática 
complementar 

Recursos 
humanos: 
raizeiro  
Equipamentos 
em saúde 

Oferta de 
medicamentos 
fitoterápicos 
para a 
Farmácia 
Básica 

Solicitação a 
SMS de 
Uberlândia via 
conselho 
distrital da 
zona rural 

Incorporação dos 
fitoterápicos 
disponíveis na 
REMUNE na 
Farmácia Básica 
da UBSF 

Diminuir a 
medicalização 
excessiva da 
população com 
os 
medicamentos 
tracionais. 

Político: 
mobilização via 
Conselho 
Distrital da Zona 
Rural 
Equipamentos 
em saúde: 
fornecimento dos 
medicamentos 

Conhecimento 
da equipe 
sobre a 
fitoterapia: o 
que usar? 
Como?Em 
quais 
situações 
clínicas? 

Reuniões de 
equipe 
formativas 
sobre o tema 

Maior prescrição 
de fitoterápicos 
no tratamento de 
enfermidades 

Aumento do 
uso de 
fitoterápicos 
pela população 

Cognitivos: 
formação da 
equipe 

Fonte: Elaboração do autor, 2014. 

6.4 Plano operativo 

 

Oficina sobre manejo das plantas com os moradores de Cruzeiro dos 

Peixotos 

 Responsável por entrar em contato com a Central de Movimentos Populares: 

médica e enfermeira da unidade 

 Prazo para a realização: seis meses 

Reivindicar junto a Secretaria Municipal de Saúde para o fornecimento de 

medicamentos fitoterápicos da REMUNE. 

 Responsáveis: equipe de saúde via conselho de saúde distrital da zona rural 
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 Prazo para a realização: seis meses 

Capacitação da equipe de saúde sobre a fitoterapia 

 Responsáveis: médica e enfermeira da unidade 

 Prazo para a realização: três meses 

Construção na unidade da horta de plantas medicinais 

 Responsáveis: equipe da USBF 

 Prazo para a realização: quatro meses 
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Tabela 2 - Projeto Operativo para a implementação da fitoterapia na UBSF de Cruzeiro 

dos Peixotos 

Operação Resultado 

esperado 

Ações estratégicas Responsáveis/Prazo 

Oficina sobre 
manejo das plantas 
medicinais 

Empoderamento 
da população e 
resgate do 
conhecimento 
popular sobre o 
uso de plantas 
medicinais 

Entrar em contato 
com a Central de 
Movimentos 
Populares para 
construir uma oficina 
com moradores 

Responsáveis: médica 
e enfermeira. 
Prazo: seis meses 

Oferta de 
medicamentos 
fitoterápicos para a 
Farmácia Básica 

Solicitação a SMS 
de Uberlândia via 
conselho distrital 
da zona rural 

Pressionar a 
Secretaria Municipal 
de Saúde para o 
fornecimento de 
medicamentos 
fitoterápicos da 
REMUNE. 
 

Responsáveis: equipe 
de saúde via conselho 
de saúde distrital da 
zona rural 
Prazo: seis meses 
 

Conhecimento da 
equipe sobre a 
fitoterapia: o que 
usar? Como? Em 
quais situações 
clínicas? 

Reuniões de 
equipe formativas 
sobre o tema 

Capacitação da 
equipe de saúde 
sobre a fitoterapia 
 

Responsáveis: médica 
e enfermeira da 
unidade 
Prazo: três meses 
 

Fonte: Elaboração própria. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Política Nacional de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde 

contribuiu para o incentivo, em território nacional, destas práticas no âmbito do SUS. 

A implementação da fitoterapia na UBSF de Cruzeiro dos Peixotos faz parte da 

tentativa da Secretaria Municipal de Saúde em instituir as PICS na atenção primária 

a saúde. 

A carência de formação técnico-científica da equipe com relação aos 

fitoterápicos é um dos empecilhos para a implantação da fitoterapia na UBSF de 

Cruzeiro dos Peixotos. Como o município não tem previsão de cursos capacitadores 

para os profissionais, a equipe desenvolverá autonomamente o estudo das 

principais plantas medicinais e suas ações terapêuticas, além do conhecimento dos 

medicamentos fitoterápicos contidos no REMUNE. 
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Para essa formação, deverá ser feita uma revisão de literatura sobre as 

plantas e o emprego específico de cada uma delas. As informações serão 

compartilhadas com o restante da equipe em reuniões de educação permanente, 

realizadas a cada quinze dias. 

A longo prazo, via controle social, estabeleceu-se a necessidade de 

pressionar a Comissão das PICS e o Conselho Municipal de Saúde para dar 

agilidade à implantação dos fitoterápicos na rede, de modo a garantir tanto o preparo 

técnico dos profissionais e moradores como o fornecimento de medicamentos para a 

Farmácia Básica da unidade. 

A construção da horta com plantas medicinais na unidade foi iniciada pela 

equipe da UBSF de Cruzeiro dos Peixotos. Foram plantadas, com auxílio de um 

morador do distrito, a hortelã (Mentha piperita) e poejo (Mentha pulegium).  Para 

fundamentar as recomendações de uso e preparo das mesmas, a equipe fará o 

estudo da indicação clínica das mesmas. 

O uso da fitoterapia como uma prática alternativa ao tratamento convencional 

das comorbidades oferece vantagens à comunidade. Um deles, é que o uso 

tradicional das plantas feita pela população contém riscos de intoxicação, devido a 

possível identificação errada do vegetal e/ou preparo inadequado do mesmo. A 

contribuição da equipe no processo de reconhecimento das plantas e embasamento 

científico para a preparação contribui para o uso seguro. 
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