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RESUMO 

Introdução: Plantas medicinais são de uso e conhecimento popular, utilizando sua 
forma in natura de qualquer parte do vegetal, que são empregadas muitas das vezes 
em formas de chás, infusões e xaropes caseiros. A partir dos processos industriais, 
forma-se os medicamentos fitoterápicos. Assim, este trabalho objetiva analisar qual o 
papel dos profissionais de saúde no cuidado frente aos efeitos adversos causados 
pelo uso indiscriminado de fitoterápicos e plantas medicinais. Metodologia Trata-se 
de uma revisão bibliográfica em que se utilizou os seguintes bancos de dados: Science 
Direct, Pubmed, Scielo, todos em língua portuguesa, selecionando os anos entre 2009 
a 2019. Resultados e Discussão: Nestes artigos indicam que o acesso das pessoas 
com essas plantas medicinais e fitoterápicos se dá através da automedicação e 
comunicação por meio de familiares e pessoas próximas ao usuário. Outros fatores 
como facilidade na obtenção, preparação e cultivo em suas residências facilitam a 
adesão Conclusões: Portanto o profissional de saúde tem um papel importante no 
acompanhamento dessas pessoas, conscientizando-as e informando-as sobre os 
riscos da automedicação e os possíveis eventos adversos. Palavras-chave: Plantas 
medicinais. Fitoterápicos. Evento adversos 
______________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Introduction.Medicinal plants are of use and popular knowledge, using their in natura 
form of any part of the vegetable, which are often employed in forms of teas, infusions 
and homemade syrups. From the industrial processes, the phytotherapeutic medicines 
are formed. Thus, this study aims to analyze the role of health professionals in the care 
of adverse effects caused by the indiscriminate use of herbal and medicinal plants 
Methodology: It is a bibliographical review in which the following databases were 
used: Science Direct, Pubmed, Scielo, all in Portuguese, selecting the years between 
2009 to 2019. Results and Discussion: In these articles indicate that the access of 
people with these medicinal and herbal plants is through self-medication and 
communication through family and people close to the user. Other factors such as ease 
in obtaining, preparing and cultivating in their residences facilitate the adhesion. 
Conclusions: Therefore, the health professional has an important role in the follow-
up of these people, raising awareness and informing them about the risks of self-
medication and possible adverse events  
Keywords- Plantas medicinais. Fitoterápicos. Eventos adversos.  
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INTRODUÇÃO 

A utilização de plantas com finalidades terapêuticas sempre fez parte da história 
humana, ao longo da história baseou-se no conhecimento intuitivo e de homens e 
mulheres que diante da vivência diária aprenderam a diferenciar ervas benéficas 
daquelas tóxicas à saúde (FERREIRA, et al, 2019). 

 
Uso e conhecimento de plantas, ou até mesmo de medicamentos fitoterápicos, ambos 
com finalidades medicinais, é passado de geração a geração em diferentes 
localidades e culturas, no Brasil originam-se de saberes oriundos muitas vezes de 
produções africanas, europeias e indígenas que compõe a diversidade da flora do 
país (NASCIMENTO et al, 2018). 

 
De acordo com a ANVISA, plantas medicinais são de uso e conhecimento popular, 
utilizando sua forma in natura de qualquer parte do vegetal, que são empregadas 
muitas das vezes em formas de chás, infusões e xaropes caseiros. A partir dos 
processos industriais, forma-se os medicamentos fitoterápico (DE SOUZA et al, 2019). 

 
Medicamentos fitoterápicos são derivados de drogas vegetais onde apresentam o 
princípio ativo desta, o crescente uso dos fitoterápicos pela população, e a recente 
busca por terapias menos agressivas ao organismo há um desenvolvimento na área 
científica diante de descobertas de fórmulas fitoterápicas seguras e eficazes 
(ARAÚJO et al, 2017). 
 
É importante a orientação e controle de seu uso, pois apesar da grande maioria não 
trazer efeitos adversos à saúde do usuário. Os profissionais da saúde devem estar 
aptos a orientar seus pacientes sobre o uso indiscriminado de fitoterápicos e ervas 
medicinais em geral, devido ao alto poder de interações e reações adversas que esses 
fármacos podem apresentar (DA SILVA, 2018). 
 
Dessa maneira, o trabalho tem como objetivo demonstrar o acesso e a consequência 
do uso de plantas medicinais e fitoterápicos e a importância dos profissionais de saúde 
diante eventos adversos causados por estas 
. 

METODOLOGIA 

Para a elaboração do trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico utilizando 
banco de dados bibliográficos: Science Direct, Pubmed, Scielo todos em língua 
portuguesa, selecionando os anos entre 2009 a 2019. Como descritores foram usados 
termos como: plantas medicinais, fitoterápicos, eventos adversos. Como critérios de 
exclusão foram retiradas publicações anteriores a 2009 e artigos cuja pesquisa não 
seja produzida no Brasil. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontrados 4.470 resultados que abordavam sobre o assunto, para a 
elaboração do trabalho 12 artigos foram usados aqueles que mostravam os eventos 
adversos causados pelo uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Nos artigos 
analisados, indicam que o acesso das pessoas com essas plantas medicinais e 
fitoterápicos se dá através da automedicação e comunicação por meio de familiares e 
pessoas próximas ao usuário. Em grande parte, esses produtos não são prescritos ou 
os indivíduos fazem sem o acompanhamento de um profissional de saúde. 
  
As plantas medicinais não são isentas de segurança e que estas podem apresentar 
alguma propriedade química e farmacológica complexas. A preparação pode ser 
variada: através de infusões (chás), decocções (lambedores) e soluções 
hidroalcóolicas (tinturas) todas essas maneiras de preparo se ingeridos podem causar 
algum tipo de efeito no organismo sejam positivos ou negativos (ARGENTA, 2011). 
 
O consumo é muito comum pela sua facilidade de obtenção e preparação, que ao 
contrário dos medicamentos fitoterápicos não exige muito de procedimentos 
complexos. Porém, diante disso, o cultivo pela própria pessoa abre a possibilidade de 
contaminação por metais pesados provenientes do solo, da água, ar e microbiológica. 
A localização geográfica, as características do solo, clima, a genética e o manuseio 
dessas plantas podem influenciar na qualidade e/ou na quantidade dos princípios 
ativos (BOCHNER et al, 2011).  
 
O contato com as plantas medicinais se dá principalmente por conhecimentos 
passados por gerações na família, amigos e outras pessoas. A maioria mantém um 
cultivo em sua própria residência ou adquiriram por outros meios. Isso é observado 
em uma entrevista no qual envolveu 100 pessoas e destas afirmaram que os 
conhecimentos recebidos eram através de parentes e amigos e a aquisição dessas 
plantas é feita frequentemente em suas próprias residências (RIBEIRO et al, 2013).  
 
Os fitoterápicos por sua vez, são encontrados tanto em drogarias como em locais não 
autorizados, neste último caso podendo comprometer a qualidade, eficácia e 
segurança do produto. Foi constatado em uma pesquisa realizada em 2013 na cidade 
de Cordeiros-BA a facilidade com que as pessoas adquirem esses produtos sem o 
conhecimento ou prescrição de um profissional de saúde capacitado, sendo um fator 
contribuinte para o aparecimento de eventos adversos (ÂNGELO; RIBEIRO,2014).  
 
Devido ainda existir poucos investimentos em pesquisas e estudos farmacobotânicos 
há a possibilidade de influenciar no acompanhamento dos profissionais de saúde 
perante a população a respeito de sua utilização e propagação de informação. 
Percebe-se que assim como os outros estudos o conhecimento sobre os efeitos 
terapêuticos de plantas medicinais e fitoterápicos é através da família e pessoas 
próximas contribuindo com a prática da automedicação (DE OLIVEIRA JUNIOR et al 
,2012). 
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Alguns estudos indicam que algumas plantas e fitoterápicos podem causar interações 
medicamentosas. Segundo Gelatti e colaboradores (2016), no município de Ijuí/RS 
em uma pesquisa realizada com 87 mulheres a planta a camomila (Matricaria 
chamomilla) com propriedades antiespasmódico, anti-inflamatório e insônia leve 
podem interagir com ácido acetilsalicílico aumentando o risco de hemorragia, pois a 
cumarina encontrada nessa planta proporciona discreto efeito anticoagulante e a 
intensificação dos efeitos de sedativos (NICOLETTI et al, 2009). 
 
Nesse mesmo estudo o Ginko biloba usado para o tratamento complementar dos 
distúrbios circulatórios e insuficiência vascular cerebral pode também interferir nos 
efeitos de várias classes farmacológicas (fluoxetina, paroxetina e citalopram). Outras 
pesquisas demonstram sua interferência com anticoagulantes ou antiplaquetários 
orais (varfarina) pois o Ginkgolídeo B inibe o fator de ativação plaquetária 
(CARNEIRO; COMARELLA, 2016).O Noni (Morinda citrifolia) planta originária na Ásia, 
foi identificado efeito hepatotóxico em quantidades elevadas e possíveis interações 
com o paracetamol ocasionando insuficiência hepática (RIBEIRO et al, 2013). 
 
CONCLUSÕES 

O consumo de plantas medicinais/fitoterápicos é muito presente na população por 
questões culturais, sendo o acesso e conhecimento facilitado por parentes, amigos e 
pessoas próximas. Estando em forma bruta ou processada, essa prática pode ser 
considerada não segura, pois ainda faltam mais estudos sobre seus efeitos no 
organismo, sendo realizada na maioria das vezes, sem o conhecimento de um 
profissional de saúde. Desse modo, estes profissionais têm um papel importante no 
acompanhamento dessas pessoas, conscientizando-as e informando-as sobre os 
riscos da automedicação e os possíveis eventos adversos. 
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