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RESUMO 
 
Os idosos representam o grupo mais exposto aos problemas relacionados ao uso de 
plantas medicinais, devido as inúmeras doenças crônicas presentes e o consumo de 
vários medicamentos concomitantes, caracterizando-os como pacientes 
polimedicados. Levando em consideração que grande parte da população idosa 
acredita que as plantas por serem naturais não apresentam riscos à saúde levando 
ao uso indiscriminado, este trabalho objetivou ressaltar a importância do Farmacêutico 
na orientação quanto ao uso correto das plantas medicinais em idosos polimedicados. 
Trata-se de uma revisão de literatura, no qual foram usadas como ferramenta de 
busca as seguintes bases de dados: LILACS, SciELO, sendo realizada durante os 
meses de Janeiro a Março de 2019, sendo foram selecionados 22 artigos publicados 
entre os anos de 2002 e 2017. É muito comum serem utilizados algumas plantas 
medicinais juntas no mesmo preparo com a finalidade de aumentar a sua eficácia no 
tratamento, como por exemplo, os xaropes e chás por infusão ou inalação, sendo que 
em alguns casos existem restrições ou a necessidade de cuidados com pacientes de 
grupo especial como os idosos, crianças e gestantes 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 
 
Palavras-chave: Atenção Farmacêutica. Plantas Medicinais. Polimedicações. Saúde 
do Idoso. 
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ABSTRACT 

The elderly represent the group most exposed to problems related to the use of 
medicinal plants, due to the numerous chronic diseases present and the consumption 
of several concomitant medications, characterizing them as polymedicated patients. 
Taking into account that a large part of the elderly population believes that the plants 
are natural, they do not present health risks leading to indiscriminate use, this work 
aimed to highlight the importance of the pharmacist in guiding the correct use of 
medicinal plants in polymedicated elderly. This is a literature review, in which the 
following databases were used as a search tool: LILACS, SciELO, being carried out 
during the months of January to March of 2019, being selected 22 articles published 
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between the years of 2002 and 2017. It is very common to use some medicinal plants 
together in the same preparation for the purpose of increasing their efficacy in 
treatment, such as syrups and teas by infusion or inhalation, and in some cases there 
are restrictions or the need for care of patients with special group such as the elderly, 
children and pregnant women The lack of follow-up of a trained professional can bring 
risks to the health of the user, however, it is appropriate that in order to propagate 
knowledge about the rational use of medicinal plants, should be enabled for such 
action, based on technical-scientific knowledge and ethical principles, seeking, in this 
way, an at qualified to meet the needs of the 

Keywords: Pharmaceutical attention. Medicinal plants. Polymerizations. Health of the 
Elderly. 
_______________________________________________________________ 

 
INTRODUÇÃO 
 
Assim como os medicamentos o uso de plantas medicinais pode causar efeitos 
indesejáveis para o organismo em doses e preparações inadequadas. No Brasil, são 
registrados inúmeros casos de intoxicações e efeitos adversos por conta da 
identificação incorreta de espécies vegetais, interação dos medicamentos ou 
alimentos com as plantas medicinais devido à presença de substâncias químicas 
derivadas do seu metabolismo secundário (PAULERT et al., 2014). 
Os idosos representam o grupo mais exposto aos problemas relacionados ao uso de 
plantas medicinais, devido as inúmeras doenças crônicas presentes e o consumo de 
vários medicamentos concomitantes, caracterizando-os como pacientes 
polimedicados (ARRUDA et al., 2015). 
Esta população procura atendimento nas unidades de saúde, porém desconhece, 
muitas vezes, a possível existência de efeitos tóxicos e de contraindicação, pois 
acreditam que a planta por ser natural não faz mal, levando ao uso indiscriminado 
(ARAUJO et al., 2015; COSSATIS, 2015).  
Dessa maneira, a atenção farmacêutica é a ferramenta utilizada pelo profissional 
farmacêutico, com o objetivo de promover o uso racional de medicamentos e 
conscientizar a população sobre a importância dessa prática, justificando a 
necessidade da presença desse profissional nas unidades de saúde público ou 
privado (SOUSA et al, 2008). 
Levando em consideração que grande parte da população idosa acredita que as 
plantas por serem naturais não apresentam riscos à saúde levando ao uso 
indiscriminado, este trabalho objetivou ressaltar a importância do Farmacêutico na 
orientação quanto ao uso correto das plantas medicinais em idosos polimedicados. 
 
METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão de literatura, no qual foram usadas como ferramenta de 
busca as seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library on-line (SciELO) e os 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da Bireme: Atenção Farmacêutica, Plantas 
Medicinais, Polimedicação e Saúde do Idoso. 
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Em cada base, combinou-se os descritores com o operador booleano AND de duas 
formas: Plantas medicinais AND Polimedicação; Idosos AND Uso de plantas 
medicinais AND Atenção Farmacêutica. 
A pesquisa foi realizada durante os meses de Janeiro a Março de 2019, sendo foram 
selecionados 22 artigos publicados entre os anos de 2002 e 2017, estes abordavam 
sobre o uso de plantas medicinais associado a polimedicação no idoso, tendo como 
foco o papel do farmacêutico.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O consumo de plantas medicinais tem sido considerado uma terapia complementar, 
devido ao seu alto valor terapêutico e por possuírem propriedades reconhecidas de 
cura, prevenção ou tratamento de distúrbios menores, sendo os idosos parte da 
população que mais detém conhecimento sobre a sua recomendação terapêutica 
(DERGAL et al., 2012). 
Por vezes, as preparações caseiras por não terem orientação cientifica específica ou 
mesmo por não precisarem de um controle de qualidade, são manuseadas de forma 
errônea, pois necessitam de técnicas elaboradas para evitar perca da concentração 
desejada do princípio ativo, observando desde o estado físico, a identificação da 
espécie, a parte usada, a forma de armazenamento, entre outros aspectos (GUEDES 
et al., 2012). 
Oliveira, Menini Neto et al. (2012) também relata em seu estudo que os cuidados 
especiais devem ser considerados desde a coleta, secagem, armazenamento e 
preparação das plantas medicinais, para que seus efeitos benéficos sejam atingidos 
e assim garantir que não tenha perda da efetividade dos princípios ativos encontrados 
nas plantas. 
Apesar de seus efeitos benéficos as plantas medicinais possuem substâncias 
maléficas caso utilizem de forma inadequada e por essa razão, devem ser utilizadas 
com cautela, respeitando seus riscos toxicológicos. Levando em consideração que as 
plantas medicinais em geral, possuem também uma boa ação farmacológica e ao 
mesmo tempo estão isentas de efeitos adversos e/ou efeitos colaterais comumente 
encontrados nos medicamentos, os mesmos podem surgir, nas seguintes situações: 
problemas no processamento, identificação incorreta da planta, contaminação por 
microrganismos, substituição ou adulteração e falta de padronização nos preparos e 
dosagem (ZENI et al. (2017). 
Contudo, sabe-se que, além de plantas e fitoterápicos apresentarem certo grau de 
toxicidade e interações cada planta possui uma forma diferente de utilização, a 
depender do tipo e da parte específica da planta que contém o fármaco sendo 
necessário a inclusão de um profissional para passar todas as orientações sobre o 
seu uso correto (SOUSA et al, 2008). 
É muito comum serem utilizados algumas plantas medicinais juntas no mesmo 
preparo com a finalidade de aumentar a sua eficácia no tratamento, como por 
exemplo, os xaropes e chás por infusão ou inalação, sendo que em alguns casos 
existem restrições ou a necessidade de cuidados com pacientes de grupo especial 
como os idosos, crianças e gestantes (PINTO; AMOROZO; FURLAN, 2006). 
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 
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tal ação, com base em conhecimentos técnico-científicos e princípios éticos, 
buscando, dessa maneira, um atendimento qualificado visando atender às 
necessidades da população (ARAUJO et al., 2015) 
Zeni et al. (2017) observou em seu estudo que o uso sem o conhecimento prévio e 
sem uma indicação correta de qualquer medicamento pode ser perigoso à saúde 
devido aos efeitos colaterais e também por sua possível interação com medicamentos, 
visto muitos fazem o uso de plantas medicinais e medicamentos alopáticos 
concomitantemente.  
Badanai (2011) corrobora em sua pesquisa que a falta de informações como preparo, 
posologia e interação medicamentosa podem trazer riscos para saúde dos pacientes, 
principalmente quando não recebem orientações de profissionais não qualificados e 
isso faz com que muitas pessoas não se sintam seguras na utilização e venham 
desenvolver algum problema de saúde. 
Nesse contexto, a atenção farmacêutica desempenha papel fundamental, pois traz 
benefícios à saúde do paciente e ao processo de promoção da saúde pública 
realizando o seguimento farmacoterapêutico, garantindo uma terapia efetiva por meio 
da prevenção, detecção e resolução dos problemas relacionados a medicamentos 
(SANTOS et al., 2017). 
 
CONCLUSÕES 
 
Pode-se concluir que o papel do Farmacêutico Clínico é essencial para melhoria da 
qualidade de vida, tem em vista que a maioria dos idosos são pacientes 
polimedicados, ou seja, fazem o uso de vários medicamentos de forma contínua os 
mesmo não tem entendimento sobre os possíveis riscos advindos da utilização de 
plantas medicinais com medicamentos sem indicação médica ou farmacêutica. 
Com isso, o Farmacêutico a partir de uma boa anamnese irá avaliar a necessidade de 
estar empregando determinado produto natural, seja com finalidade curativa ou 
paliativa, pois como se trata de pacientes polimedicados o número de interações 
medicamentosas existentes é imenso e preocupante, pois não se sabe ao certo todas 
as possíveis interações com as plantas medicinais. 
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