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RESUMO 

Introdução: Enfermidades crônicas e incapacitantes que frequentemente 
acompanham o envelhecimento, podem ser prevenidas ou retardadas pelo uso de 
plantas medicinais, com isso, o uso de fitoterápicos e plantas medicinais é de grande 
relevância, principalmente para grande parcela de idosos. Dessa forma, a pesquisa 
teve como objetivo verificar a utilização de plantas medicinais pelos idosos de uma 
Unidade Básica de Saúde do município de Pedra Branca - CE.  Metodologia: Trata-
se de um estudo do tipo descritivo, exploratório, transversal com abordagem quali-
quantitativa, desenvolvida no período de setembro a dezembro de 2017, em uma 
Unidade Básica de Saúde localizada no município de Pedra Branca-CE onde 
participaram 156 idosos. O trabalho foi provado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Centro Universitário Católica de Quixadá, através da Plataforma Brasil sob protocolo 
de n° 2.236.960. Resultados e discussão: Foi evidenciado que todos os idosos já 
fizeram uso de planta como uma finalidade medicinal. Dentre esse uso, foram citadas 
21 espécies, prevalecendo camomila (19,9%) e endro (17,3%) utilizadas para insônia 
e cólicas. A principal parte da planta utilizada relatada foi folhas e fruto. Ressalta-se 
que o chá por cozimento (61,5%) foi apresentação mais utilizada, no entanto, alguns 
usados de forma errônea por falta de informação de algum profissional ou por tradição 
familiar. Conclusão: Com isso, é necessário reforça que as informações acerca das 
plantas medicinais sempre devem ser repassadas através de profissionais 
capacitados, enfatizando as formas corretas de uso, além de técnicas de cultivo e 
colheita, estimulando seu uso, garantindo então a segurança do paciente. 

Palavras-chave – Plantas Medicinais. Saúde do Idoso. Unidade Básica de Saúde. 
______________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Introduction: Chronic and incapacitating diseases that often accompany aging can 
be prevented or delayed by the use of medicinal plants. Therefore, the use of herbal 
medicines and medicinal plants is of great relevance, especially for large numbers of 
elderly people. However, its indiscriminate use can cause severe damage to health. 
Thus, the research aimed to verify the use of medicinal plants by the elderly of a Basic 
Health Unit of the city of Pedra Branca - CE. Methodology: This is a descriptive, 
exploratory, cross-sectional study with a qualitative-quantitative approach, developed 
in the period from September to December 2017, in a Basic Health Unit located in the 
city of Pedra Branca, CE, where 156 elderly people participated. The work was proven 
by the Research Ethics Committee of the Centro Universitário Católica de Quixadá, 
through the Brazil Platform under protocol number 2.236.960. Results and 
discussion: It was evidenced that all the elderly have already made use of the plant 
as a medicinal purpose. Among these uses, 21 species were cited, with chamomile 
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(19.9%) and dill (17.3%) being used for insomnia and colic. The main part of the plant 
used was leaf and fruit. It is noteworthy that tea by cooking (61.5%) was the most used 
presentation, however, some used erroneously due to lack of information from a 
professional or by family tradition. Conclusion: It is necessary to reinforce that 
information about medicinal plants should always be passed through trained 
professionals, emphasizing the correct forms of use, cultivation techniques and 
harvesting, stimulating their use, thus ensuring patient safety. 
Keywords -  
_______________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

As plantas medicinais abrangem uma imensa relevância na cultura, na 
medicina e na alimentação da humanidade. As nações, por âmbito dos seus curadores 
e de sua utilização, armazenaram experimentos e amplo entendimento a seu respeito 
(ANTONIO; TESSER; MORETTI-PIRES, 2013).  

Desde a antiguidade, a fitoterapia é opção terapêutica para o tratamento de 
diversas enfermidades. Estima-se que 80% da população geral necessitam das 
plantas medicinais no que se refere à atenção primária em saúde e grande parte 
destas tem nas plantas a única fonte de terapêutica (ZUBER et al., 2016). 

  As pessoas idosas representam o grupo mais exposto aos problemas 
relacionados ao uso de plantas medicinais. Esta população procura atendimento nas 
unidades de saúde, porém desconhece, muitas vezes, a possível existência de efeitos 
tóxicos e casos de contraindicação, pois acreditam que a “planta por ser natural não 
faz mal”, levando ao uso indiscriminado (ARAUJO et al., 2015).  

 O uso irracional de plantas medicinais e suas preparações levou a implantação 
de programas de fitoterapia no Brasil que vem aumentando nos tempos atuais, por 
meio de formação de políticas direcionadas (CAVALHEIRO, 2014). 

Diante da utilização de plantas medicinais por idosos, e muitas vezes sem 
orientação de profissionais de saúde capacitados, surgiu o interesse em obter 
informações quanto ao uso de plantas medicinais nessa faixa etária, pois nessa fase 
o metabolismo é menos eficiente, aumentando a presença de reações adversas, 
tendo em vista que grande parte acredita que as plantas por serem naturais não 
apresentam riscos à saúde levando ao uso indiscriminado.  

A pesquisa teve como objetivo verificar a utilização de plantas medicinais por 
idosos de uma Unidade Básica de Saúde localizada no município de Pedra Branca-
CE, evidenciando o conhecimento referente ao uso das plantas medicinais e a 
aplicabilidade desse recurso natural. 

 
METODOLOGIA 

 O presente estudo foi do tipo descritivo, exploratório, transversal com 
abordagem quali-quantitativa, realizada em uma Unidade Básica de Saúde localizada 
no Bairro Santa Terezinha no município de Pedra Branca-CE. A população foi 
constituída por idosos atendidos na Unidade Básica de Saúde, Pedra Branca-CE. 
Para participar dessa pesquisa, foram obedecidos os seguintes requisitos de inclusão: 
idosos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, atendidos na 
referida Unidade Básica de Saúde no período do estudo, com hábito de utilizar plantas 



 

_____________________________________________________________ 

Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  

CNPJ:14.378.615/0001-60  

Registro: ISSN 2594-522X 

 

 

medicinais e aptos para argumentar as informações contidas no formulário. Foram 
excluídos os que não concordaram participar da pesquisa. 
 A coleta de dados foi realizada nos meses de setembro a dezembro de 2017. 
Os dados de interesse foram obtidos por meio de uma entrevista, que utilizou como 
instrumento um formulário, para traçar o perfil socioeconômico (idade, sexo, estado 
civil, escolaridade e renda mensal) e averiguar o uso e o conhecimento referente às 
plantas medicinais (nome popular, parte da planta, forma de uso, indicação, as fontes 
de informações e se já foi orientado por profissionais de saúde).   
   A análise dos dados foi realizada a partir da tabulação das informações 
obtidos no programa Microsoft Office Excel®. Em seguida, os dados foram expressos 
em tabelas.  
 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário Católica de Quixadá, através da Plataforma Brasil sob protocolo de nº 
2.236.960, atendendo as recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde que regulamenta as diretrizes e normas da pesquisa em seres humanos 
(BRASIL, 2012). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os idosos da presente pesquisa apresentaram idade entre 71 a 80 anos 
(45,5%), considerando o Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741 de 1º. de outubro de 2003), 
são idosos todos com idade igual ou superior a 60 anos (BRASIL, 2003). 
 Em relação ao uso de plantas medicinais, todos os idosos entrevistados faziam 
o uso, corroborando com a pesquisa de Lima et al. (2011) que verificaram que todos 
os idosos entrevistados em uma vila periférica de Rio Grande/RS utilizavam plantas 
medicinais no cuidado à saúde.  
 O uso de plantas medicinais associado ao aumento da faixa etária pode estar 
relacionado à presença das doenças crônicas relacionada ao envelhecimento da 
população. Estas doenças exigem uma maior assistência por parte dos profissionais 
de saúde, o que na maioria das vezes não realizado pelo sistema público de saúde 
levando essa população a buscar terapias mais acessíveis, como o uso de plantas 
medicinais para o tratamento de suas doenças (COLET et al., 2015). 
 Foram relatadas 21 plantas medicinais. Dentre as espécies mais citadas, 
destacam-se: camomila (Camomila recutita (L.)) com 31 citações, seguida de Endro 
(Foeniculum vulgare Mill), com 27 e erva-doce, com 20 citações.  
A parte das plantas mais citadas pelos entrevistados destaca-se: folhas (51), fruto 
(47), flores (41). Os remédios preparados com mais frequência pelos entrevistados 
foram: chá por cozimento (96), chá por infusão (49), inalação (06).  
 Muitas pessoas ao preparar um chá o fazem de maneira equivocada, devido à 
falta de informação, acreditam que quanto mais tempo à parte da planta ficar 
submetida ao calor, maior a extração dos constituintes químicos e maior seu efeito 
terapêutico, no entanto deve-se levar em consideração o tipo de planta, a parte desta 
que será utilizada e principalmente as substâncias presentes, pois algumas podem se 
volatilizar em altas temperaturas, comprometendo, assim as propriedades 
terapêuticas (MOTTA; LIMA; VALE, 2016). 
 Com relação às fontes de informações sobre as plantas citadas pelos idosos 
em estudo, verificou-se que 83,4% dos entrevistados responderam ter adquirido 
informações com os pais e avós, demonstrando que o consumo de plantas e suas 
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preparações estão ligados à tradição familiar e à cultura popular, o que mostra que a 
geração mais idosa ainda é uma importante fonte de informações, tal dado se 
assemelha com o estudo de Fernandes (2014) sobre o uso de plantas medicinais por 
grupos da terceira idade no município de União da Vitória (PR). 
 A pesquisa demonstrou que os idosos participantes do estudo não receberam 
nenhuma informação por profissionais de saúde sobre o uso de plantas medicinais. A 
falta do acompanhamento de um profissional capacitado pode trazer riscos à saúde 
do usuário, porém é cabível que para existir propagação do conhecimento sobre o uso 
racional de plantas medicinais, os profissionais da saúde devem estar habilitados para 
tal ação, com base em conhecimentos técnico-científicos e princípios éticos, 
buscando, dessa maneira, um atendimento qualificado visando atender às 
necessidades da população (ANTONIO; TESSER; MORETTI-PIRES, 2013). 
 
CONCLUSÕES 

Com base no que foi demonstrado na pesquisa, a prática do uso de plantas 
medicinais por idosos é bastante comum e que mesmo possuindo o conhecimento 
empírico sobre seu o uso, alguns resultados como a indicação terapêutica coincidiu 
com a literatura científica. 

No entanto, ainda é de grande importância um acompanhamento por 
profissionais de saúde, sendo necessária uma capacitação destes através de cursos 
na área da fitoterapia para que se desenvolvam ações educativas com o intuito de 
esclarecer essa população sobre identificação da planta, técnicas de cultivo e colheita, 
formas de preparo, armazenamento, além dos riscos do uso indiscriminado, evitando 
desta forma casos de intoxicação, como também a criação de espaços, de hortos 
medicinais ou Farmácias Vivas, onde esse conhecimento possa ser mantido e 
fortalecido resguardando a saúde dos usuários, além de resgatar valores da cultura 
popular, consolidando assim, essa tão importante vertente terapêutica. 
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