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RESUMO 

Introdução: As doenças Inflamatórias Intestinais (DII) tem como principais 
constituintes a Doença de Crohn (DC) e Colite Ulcerativa (CU). As DII 
apresentam longos períodos de tratamento, onde torna-se comum o uso 
concomitante da terapêutica convencional com plantas medicinais (PM) e 
outros medicamentos não prescritos. Sendo assim, a participação do 
farmacêutico nesse âmbito se torna essencial para a eficácia do tratamento. O 
objetivo deste trabalho foi relatar a experiência de discentes do curso de 
farmácia que desenvolvem projeto de extensão em cuidados farmacêuticos em 
um Hospital Universitário no âmbito da Atenção Farmacêutica aos portadores 
de DII, através da inserção de estratégias de educação em saúde e de uso 
racional de PM. Metodologia: Durante o período de março de 2018 a julho de 
2019 foi realizado acompanhamento a 200 pacientes com DII em um Hospital 
Universitário. Os dados foram coletados a partir de um questionário 
previamente formulado, contendo indagações sobre o tratamento convencional 
e uso concomitante com plantas medicinais e/ou medicamentos não prescritos. 
Resultados e Discussão: Apesar das diversas terapias medicamentosas 
existentes para o tratamento das DII e sua sintomatologia, observou-se que 
uso de PM faz-se constante pelos pacientes. Prezando pela segurança eficácia 
da terapêutica empregada no tratamento das DII, bem como pelo uso correto 
das PM, fez-se necessária a inserção de estratégias de educação em saúde 
para promoção do uso racional de PM através da exposição de informações 
aos pacientes utilizando de folders, cartilhas e diálogos relatando a importância 
das PM e seus riscos e benefícios, contribuindo diretamente para a orientação 
correta acerca do uso de PM concomitante com tratamento. Conclusões: A 
realização das atividades contribuiu para o uso racional de PM através da 
inserção de estratégias educativas aos pacientes.  Tais medidas configuram-se 
de grande importância pois oportunizam a ampliação das práticas terapêuticas 
em busca da integralidade da assistência aos portadores de DII.  

Palavras-chave – Doença de Crohn; Retocolite Ulcerativa; Plantas medicinais; 
Cuidado Farmaceutico; Terapias complementares.  
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Introduction: Intestinal Inflammatory Diseases (IBD) has as its main 
constituents Crohn's Disease (DC) and Ulcerative Colitis (UC). IBD have long 
treatment periods, where concomitant use of conventional therapy with 
medicinal plants (PM) and other non-prescribed medicinal products becomes 
common. Therefore, the participation of the pharmacist in this area becomes 
essential for the effectiveness of the treatment. The objective of this work was 
to report the experience of pharmacy students who develop an extension 
project in pharmaceutical care in a University Hospital in the scope of 
Pharmaceutical Care to the patients with IBD, through the insertion of strategies 
of health education and rational use of PM. Methodology: During the period 
from March 2018 to July 2019, 200 patients with IBD were followed up at a 
University Hospital. The data were collected from a previously formulated 
questionnaire, containing inquiries about conventional treatment and 
concomitant use with medicinal plants and / or non-prescribed medications. 
Results and Discussion: Despite the various existing drug therapies for the 
treatment of IBD and its symptomatology, it was observed that the use of PM is 
constant for patients. In order to ensure the efficacy of the therapy used in the 
treatment of IBD, as well as the correct use of PMs, it was necessary to include 
health education strategies to promote the rational use of PMs by exposing 
information to patients using folders, booklets and dialogues reporting the 
importance of MPs and their risks and benefits, directly contributing to the 
correct guidance on PM use concomitant with treatment. Conclusions: The 
accomplishment of the activities contributed to the rational use of PM through 
the insertion of educational strategies to the patients. Such measures are of 
great importance because they allow the expansion of therapeutic practices in 
search of integral care for patients with IBD. 

Keywords - Crohn's disease; Ulcerative Colitis; Medicinal plants; 
Pharmaceutical Care; Complementary therapies. 
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INTRODUÇÃO 

As doenças inflamatórias intestinais (DII) incluem a doença de crohn (DC) e 
colite ulcerativa (CU). Ambas possuem mecanismos complexos de 
desenvolvimento e progressão da doença com períodos de piora aguda dos 
sinais e sintomas, seguidos de intervalos de remissão clínica (HANIĆ et al., 
2019; AGRAWAL et al., 2019). A inflamação intestinal e dano tecidual são as 
principais características das DII, mas incluem-se também sintomas associados 
como dor abdominal frequente, perda de peso, diarréia, sangramento retal e 
fadiga (DE SOUSA et al., 2016). Além dos sintomas gastrointestinais os 
pacientes podem apresentar manifestações extra intestinais como uveíte, 
artrite, eritema nodoso, episclerite, pancreatite e anemia (SU et al., 2018). A 
etiologia das DII é desconhecida mas acredita-se que tenha interação entre 
suscetibilidade genética, microbiota intestinal alterada e fatores que 
desencadeiam uma resposta imune exacerbada (KHOR et al., 2011; 
NEURATH,2014). 
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O objetivo do tratamento é promover melhoria na qualidade de vida, indução e 
manutenção da remissão clínica da doença (BRASIL, 2017). A baixa adesão ao 
tratamento pode aumentar em até cinco vezes o risco de reativação da doença 
(KANE et al., 2013) afetando negativamente a evolução clínica do paciente e 
sua qualidade de vida. O monitoramento do tratamento das DII se faz 
necessário, visto que sua ineficácia resulta em lesões intestinais progressivas e 
complicações como estenoses, fístulas, perda da função intestinal e câncer 
(AGRAWAL et al., 2019). Um dos meios de realizar o monitoramento do 
tratamento é através da Atenção farmacêutica, caracterizada como uma prática 
centrada no paciente onde o farmacêutico encarrega-se de detectar, solucionar 
e reduzir problemas relacionados a medicamentos objetivando principalmente 
promover a farmacoterapia racional (ANGONESI & SEVALHO, 2010).  

Observa-se que muitos pacientes com DC e CU em tratamento prolongado 
utilizam medicamentos não prescritos e plantas medicinais (PM) em conjunto 
com o tratamento convencional. Esta prática necessita de atenção, pois as 
informações sobre a toxicidade, forma de preparo ideal ou indicação clínica de 
PM ainda são pouco difundidas na sociedade (MOTTA, 2016). O objetivo deste 
trabalho foi relatar a experiência de discentes do curso de farmácia que 
desenvolvem projeto de extensão em cuidados farmacêuticos em um Hospital 
Universitário no âmbito da Atenção Farmacêutica aos portadores de DII, 
através da inserção de estratégias de educação em saúde e de uso racional de 
PM. 

METODOLOGIA 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência de discentes do curso de 
farmácia decorrente das atividades realizadas em um projeto de extensão 
devidamente aprovado na PREX/UFPI no período de março de 2018 à julho de 
2019 em um Hospital Universitário. Foram realizadas entrevistas farmacêuticas 
com 200 pacientes diagnosticados com DII, de ambos os sexos, 
independentemente da idade, grau de escolaridade ou situação conjugal. O 
estudo teve como parte introdutória a coleta de dados realizada por meio de 
um formulário desenvolvido para as entrevistas, preenchido mediante o 
consentimento dos pacientes, onde foi possível registrar informações 
referentes ao diagnóstico e à terapêutica dos usuários em estudo. Após a 
coleta dos dados, foram realizados estudos sobre o uso de plantas medicinais 
(PM) usadas concomitantemente com medicamentos prescritos e não 
prescritos. Nas atividades realizou-se orientação acerca do uso de PM, por 
meio de diálogo com os pacientes e distribuição de materiais educativos 
previamente elaborados. Ademais, realizou-se o estudo de possíveis 
interações entre as PM e fármacos que são de uso cotidiano dos pacientes, 
riscos e benefícios das mesmas, para que assim as informações fossem 
transmitidas corretamente, de modo seguro ao paciente.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A equipe de cuidados farmacêuticos composta por farmacêuticos e 
extensionistas, desenvolveu no Hospital Universitário diversas atividades 
direcionadas aos pacientes com diagnóstico de DII. Atualmente, para o 
tratamento de dados eventos são usadas novas opções de terapêuticas, os 
anticorpos monoclonais, como o infliximabe e vedolizumab, fornecidos pelo 
SUS e dispensados na farmácia ambulatorial do hospital. Através da atenção 
farmacêutica por meio do acompanhamento realizado aos pacientes foi 
possível averiguar que grande parte dos pacientes realiza automedicação e 
possuem comorbidades necessitando utilizar diversos medicamentos, estando 
propensos a riscos aumentados de sofrer reações adversas ou intoxicações, 
tornando de suma importância as orientações farmacêuticas realizadas.  
Apesar das diversas terapias medicamentosas existentes para o tratamento 
das DII e sua sintomatologia, o uso de PM faz-se constante na população em 
estudo, destacando-se a utilização de infusos de erva-cidreira, camomila, 
casca de laranja e boldo. Prezando pelo bem-estar do paciente, da segurança 
e da eficácia da terapêutica empregada no tratamento das DII, bem como pelo 
uso correto das plantas medicinais, fez-se necessária a inserção de estratégias 
de educação em saúde para promoção do  uso racional de PM através da 
exposição de informações aos pacientes utilizando de folders, cartilhas e 
palestras, relatando a importância das plantas medicinais e seus riscos, 
contribuindo diretamente para a orientação correta ao paciente no tratamento o 
que influencia na melhoria da qualidade de vida.  

A importância desse acompanhamento está relacionada à prevenção de 
intoxicações que pode vir a ocorrer, de modo acidental, pelo principal fato dos 
consumidores das PM se sentirem encorajados ao consumo justamente por 
acreditarem que esses remédios, por serem naturais são mais seguros. As 
metodologias aplicadas tem como o foco principal expandir o horizonte crítico 
do paciente que faz uso de plantas medicinais como redutor das suas 
sintomatologias provindas das suas doenças crônicas, e fazer com que se 
compreendam os benefícios e os malefícios que as mesmas podem ocasionar, 
dando ênfase no acompanhamento farmacoterapêutico, com intuito de 
assegurar a eficácia do tratamento, e do bem estar dos mesmos. Por meio do 
diálogo e acompanhamento farmacoterapêutico observou-se as terapêuticas 
complementares acerca das PM usadas para o tratamento de alguns efeitos 
colaterais das doenças crônicas bem como as que são mais usualmente 
usadas, e que possuem efeitos relaxantes, antiespasmódicos, antiinflamatórios, 
calmantes, dentre outros. Assim podemos estabelecer um discernimento sobre 
o real motivo do uso das plantas medicinais, bem como a importância cultural 
das mesmas para a população.  Nesse contexto, a orientação do farmacêutico 
no cuidado ao portador de DII torna-se essencial na equipe multiprofissional 
para a qualidade do serviço e segurança do paciente em relação ao uso 
racional das PM, bem como a prevenção para possíveis interações e 
intoxicações.  

Ademais, as atividades impactam positivamente na carreira dos discentes que 
tomam conhecimento das dificuldades enfrentadas pelos pacientes, tendo a 
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oportunidade do aumento do conhecimento técnico-científico sobre as 
terapêuticas farmacológicas empregadas no tratamento convencional das DII e 
suas associações com as PM, o que é  imprescindível para que seu uso possa 
ser orientado de forma segura, tendo em vista os possíveis efeitos tóxicos e 
interações medicamentosas que o emprego desta terapia podem ocasionar à 
saúde.  

CONCLUSÕES 

A realização das atividades contribuiu para o uso racional de PM através da 
inserção de estratégias educativas aos pacientes. Tais medidas configuram-se 
de grande importância pois oportunizam a ampliação das práticas terapêuticas 
em busca da integralidade da assistência aos portadores de DII permitindo ao 
farmacêutico a realização do cuidado ao portador de DII contribuindo para a 
qualidade do serviço e segurança do paciente. 
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