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RESUMO Esta pesquisa leve por objelilJ() verificar o liSO de pla",aJ medicinais

pela população de Campos Elíseos, Montes Claros (MG), Brazil, e a necessidade

de atenção ftrmacéulica. Tmla~se de esrudo de carárer qualirativo que utilizou

como instrumento de eolera de dados um roreiro semieurururado aplicado a

dez indivíduos, /wisridos pela &rrarégia de Saúde da Família no meio ruml

de Campos EI/Seoi que ftzem ou fizeram UJO de plautas medicinais, utílizam

ierviços pTeuados por miuiros ou curandeiros, e medicamentoi alopáricoi sem

indicação médica.

PALAVRAS-CHAVE: Arenção farmacêutica, Peiquisa qualirativa; P/antas

medicinais.

ABSTRACT TIJis meareh aimed ro veríJj lhe use ofmedicinal pia",; by lhe

populnrion of CAmpos Eliseos, Montes C1aroi (MG), Bmál, and lhe needftr

pharmamttical care. 77Jis was a qltalitarive srudy ,hae applied semi-structllred

quesrionnaires to 'en individua!J, aJsisred by Ibe Healtb SrmtegyfOr lhe Family

in rural aTeas from Campos Eliseos, who use or bave uied medicinal p/anis,

iervices pro/lided by salespeople or bea/eri, and al/oparMc medicines wilhoul

medical advice.

KEYWORDS: Pbarmaceurica/ caTe, Qua/i'ative research; P/anis, medicinal
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INTRODUÇÃO

A assistência farmacêutica é um processo multidis~

ciplinar que tem como um dos objeüvos principais o

acesso do paciente a medicamentos aos quais necessitam.

A assistência farma.cêutica envolve todos os profissionais

da área da saúde, como médicos, enfermeiros, farma~

cêuticos, entre outros. Engloba gestores e profissionais

envolvidos em todas as atividades clínicas (prescrição,

dispensa, incluindo atenção farmacêutica, administra~

ção, seguimento e adesão) e gerenciais (seleção. pro~

gramação, aquisição, armazenamento e distribuição)

relacionadas à assistência farmacêutica.

A atenção farmacêutica é uma prátiCl. recente

da atividade farmacêutica que tem como prioridade a

orientação e o acompanhamento farmacorerapêutico

e a relação di reta entre o farmacêutico e o usuário de

medicamentos. É prestada exclusivamente pelo pro~

fissional farmacêutico, que deve ser visto como parte

essencial na garantia do acesso a e uso racional de me~

dicamentos. lembrando que. para (;.lrantir esse acesso e

a assistência farmacêutica, são requeridos profissionais

qualificados.

Arualmente. nos grandes centros, a atenção f.1rma~

cêutica prestada a pacientes e/ou clientes em hospitais.

f.1rmácias e drogarias é uma realidade que aproxima o

profissional de saúde aos membros da sociedadecarenres

de informações no que tange ao uso racional de f:í.rma~

cos. Todavia, no meio rural, a realid1de contrasta com

o meio urbano no que diz respeito ii atenção f.1rmacêu~

lÍca, vistO que é mais comum a utiliz.1ção de chás. ditos

remédios caseiros, para tratamento de diversos tipos de

enfermidades pela população, hábito herdado de seus

antepassados.

A~ plantas medicinais, por serem produtos natu~

rais, são usadas indiscriminadamente. devido ii crendice

popular de serem inofensivas haja vista a sua oriboem.

Porém, náo há estudos científicos que garantam a baixa

ou até mesmo ausência de componentes tóxicos nessas

pbntas (VEIGA JUNIOR 2008).

Outro fator relevante é a não~distinção do que é

planta medicinal, fitoterápico e medicamento alopáti~

co, pois a planta medicinal é todo vegetal que contém

substâncias que possam ser empregadas para fins tera~

pêuticos; os fitoterápicos sáo todos os medicamentos

obtidos e elaborados empre(;.lndo~se exclusivamente

matérias-primas vegetais ativas com fins curativos, e os

alopáticos sáo os medicamentos oficinais ou magistrais

(AKISUE: OLIVEIRA, 2005, p. 110).

Vale ressaltar que o uso em conjunto de medica~

mentos alopáticos, fitoterápicos e plantas medicinais

pode causar interações nem sempre desejáveis.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata~se de um estudo descritivo com abord.1gem

qualita tiva, realiz.1do na comunidade de Campos Elísios,

zona rural de Montes Claros (MG). dis[:J.nciando~sepor

10 km. A comunidade possui 499 pessoas atendidas

pela Estratégia de S.1údeda Família (ESF) que pertence

ii microárea do Bairro Jardim Primavera. A Equipe de

Saúde da Família é composta por um médico. um en~

fermeiro. um técnico em enfermagem e cinco agentes

comunitários de saúde (BRASIL, 2009).

A pesquisa descritiva, segundo Gil (2002). tem

como objetivo primordial a descrição das caracterísricas

de dererminada população ou fenômeno, ou mesmo

o estabelecimento de relações entre variáveis. Uma de

suas características mais significativas é a utilização de

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como a

entrevista e a observação sistemática.

Os sujeitOs da pesquisa eram usuários da Unidade

B3Sica de S.1úde (UBS) com mais de 18 anose residentes
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no meio rural. Outros critérios relacionaram~seao uso

de plantas medicinais na forma de chás, garrafadas, à

utilização dos serviços presmdos por raizeiros, curan~

deiros e, ainda, ao uso de medicamentos alopáticos sem

orientaçáo de profissional da área da saúde.

Op[Qu~se pela pesquisa qualitativa por se tratar de

uma realidade que náo pode ser quantificada, uma vez

que ela trabalha com o universo de significados, motivos,

aspirações, crenças, valores e atitudes, e que corresponde

a um espaço mais profundo das relações, dos processos

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à opera~

cionalização de variáveis (MINAYO, 2004, p. 105).

A pesquisa qualitativa permite ao pesquisador

maior aprofundamento das questões que se propõe a

estudar, não se preocupando com a generalizaçío dos

resultados, conforme se preconiza nas pesquisas quan~

titativas (SIQUEIRA et a/., 2006).

A coleta de dados foi realizada por meio de en~

[revistas gravadas, utilizando um roteiro de enuevista

semiestruturada dirigida a dez usuários d.1. E..'iE As en~

[revistas foram b'Tavadas a partir do consentimento dos

entrevismdos. tendo duraçío média de 25 minutos.

Segundo Turato (2003), a entrevista semies[ru[U~

rada é usada quando o pesquisador conhece a maioria

das questões a perguntar. nus n:lO pode predizer as

respostas, além de f.worecer a obtençío de dados refe~

rentes aos mais diversos aspectOs da vida social acerca

do comportamento humano.

Para a realizaçío da pesquisa, um termo de con~

sentimento livre e esclarecido foi elaborado com vistas

a atender aos princípios éticos definidos pelo Conselho

Nacional de Saúde (CNS) através da resoluçío 196/96

para pesquisa com seres humanos e pela resolução

CRF 417/2006 do Código de Êtica Profissional Far~

macêutico. O projeto foi aprovado atrflvés do parecer

nO 1464/09.

O termo de consentimento livre e esclarecido foi

dirigido a tOdos os participantes, que autoriz.1.rflm, além

da grflvaç.ão das entrevistas, a divulgaçío dos resultados

obtidos a partir dos dados coletados. Garantiu~se o

anonimato dos participantes da pesquisa.

Os dados foram analisados após repetidas leituras

das entrevistas transcrims, ;w;imilando todo o material e

procedendo ii sua categorizaçío, pois, de acordo Bardin

(1977), é na etapa de categorizaçío que o pesquis:tdor

qualitativo define como classificar os elementos cons[itu~

tivos de um conjunto, pordiferenciaçío e, seguidamente,

por reagrupamento segundo o conteúdo do material.

DESENVOLVJMENTO

Aatenç.ão farmacêutica é uma realidade nos centros

urbanos do Brasil, visto que a atuaçáo do profissional far~

macêmico não se limita à dispensaçío de medicamentos,

mas direciona~se às necessidades dos pacientes/clientes

no sentido de sanar dúvidas sobre a farmacoterapia de

maneirfl geral.

De acordo Ivama et aI. (2002), a assistência f.1.r~

macêutica é um conjunto de açóes desenvolvidas pelo

farmacêutico e por outros profissionais de saúde vohadas

à promoção, à proteçío e ii recuperação da saúde tantO

no nível individual como no coletivo. tendo o medica~

menta como insumo essencial.

Normalmente, os cuidados aos pacientes/clientes

e a preocupaçío que se deve ter com o uso racional dos

medicamentos n:lO são levados em consideração por

parte dos profissionais da área da saúde. übserv:He

que, durantea terapia medicamentosa, sáo identificados

problemas relacionados aos medicamentos (PRM's) e

dificuldades na adesão ao tratamento farmacológico, os

quais es[:lO relacionados às questões f.1.miliares e sociais, e

têm contribuído para o não~sucesso terapêutico, sendo,

portanto pontos~chavea serem considerados durante a

atençío f.1.rmacêutica (FOPPA et aI., 2008).
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No passado, a presença do farmacêutico em dro~

garias ou farmácias como responsável técnico era vista

apenas como uma formalidade imposta pelo artigo 15

da lei nO 5.991. de 17 de dezembro de 1973.

Na déClda de 1990, foi observada a consolidação

da farmácia c!íniCl no Brasil e no mundo, fato que cul~

minou com a valorização do farmacêutico no desempe~

nho da função da prátiCl da atenção farmacêutiCl, como

proposta concrela de (re)aproximar definitivamente o

farmacêUlico do paciente/cliente (STORPIRTIS et a/.,

2008, p. 402).

Atualmeme, o profissional temcontato direto com

o usuário, orientando~o sobre a farmacoterapia mcional

visando a resultados definidos e mensuráveis, voltados

pam a melhoria da sua qualidade de vida. O exercício da

profissáo promove interação social, compreensáo e en~

rendimento da clien tela. de suas ClracterÍsticas pessoais.

diferenÇ:ls individuais. limites e complexidade.

Contudo. a participação do farmacêUlico no meio

rural é um paradoxo em f.1ce da inexistência (h atuação

do profissional em prol da saúde e do bem-estar da

população agrária.

Sendo assim. nota~se uma população carente no

que range ao uso correto de f.í.rmacos, bem como à

conservação, armazenameOlo e à fidelidade à farmaco~

terapia e suas interações. sejam eles f.í.rmaco~f.í.rmaco

ou f.í.rmaco~alimento.

Torrora, Funk e Case (2005) afirmam que os ami~

bióticos são produtos que têm sido muitO mal utilizados

no mundo devido à inexistência de profissionais bem

(reinados. principalmente nas áreas rurais.

Segundo Rezende e Cocco (2002). a utilização da

hroterapia, que significa o lralamento pelas plantas, vem

de époClS remotas. A referência mais antiga de que se

(em conhecimentO data de mais de 60 mil anos.

L.1karos e Marconi (i 982) citam que, no melO

rural. os hábitOs. costumes e ocupaçóes são (ransmitidos

de pais a filhos. Dessa forma. é inevitável que o uso de

plantas medicinais por essa população ocorra até os dias

atuais. sendo que o agravante maior reside no fato da

procura por "curandeiros", "benzedeiras" e "raizeiros"

para cura de doenÇ:ls, desde a mais simples moléstia

até mesmo algo mais grave. como câncer. O consumo

de plantas medicinais se baseia na tradição familiar e

se tOrnou prática generalizada na medicina popular

(BRASILEIRO et a/., 2008).

O uso das práticas alternativas em saúde tem per~

sistido, dentre outros motivos, pela dificuldade de acesso

à assistência de saúde por parte da população. que não

tem suas demandas e necessidades atendidas. e também

por opção pessoal (REZENDE: Cocco. 2002).

As plantas medicinais representam fator de gran~

de importância para a manutenção das condições de

saúde das pessoas, apesar da não~comprovaçãoda ação

terapêutica de várias plantas utilizadas popularmente

(TOt.tAZZONI: NEGRELLE; CENTA, 2006).

O uso das plant:ls juntamente com rnualS re~

ligiosos nas crenÇ:lS populares e a ausência de testes

clínicos em humanos que comprovassem as ativid.1des

f.1rmacológicas da maioria dos extratos vegetais foram

alguns dos principais motivos que levaram ao celicismo

da comunidade médica quanto à prescrição dos fitome~

dicamentos (VEIGA JUNIOR. 2008).

O conhecimento popular em relação às plamas

medicinais no país tem sua origem provavelmente nos

antepassados indígenas, nos europeus ou nas raízes

africanas. Este processo de miscigenaç:'i.o gerou uma

diversificada bagagem de usos para as plantas e seus as~

peoos medicinais. que sobreviveram de modo marginal

atê a atualid.1de (REZENDE; Cocco, 2002).

De acordo com Dias (1996. apud SIMÓES et aI.,

2004), o Brasil é o país com a maior diversidade gené~

tiCl vegetal do mundo. com mais de 55 mil espécies

catalogadas.

Segundo Rates (200 I, tlpud CORDEIRO; CHUNG;

SACRAMENTO, 2005). dos 252 f.í.rmacos essenciais sele~
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cionados pda Organiz.ação Mundial da Saúde (OMS),

11 % são de origem exclusivamente vegetal euma parcela

significativa é preenchida por medicamentos semissin~

téticos obtidos a partir de precursores naturais.

Brasileiro et ai. (2008) afirmam que o estudo

de plantas medicinais, a partir de seu emprego pelas

comunidades, pode fornecer informações úteis para a

elaboração de estudos farmacológicos, fitoquímicos e

agronômicos sobre estaS plantas, com grande economia

de tempo e dinheiro. Apesar de o uso de fitoterápicos

ser economicamente viável, não cabe à população fazer

seu uso de forma indiscriminada sem uma orientação

do profissional detentor do conhecimento técnico·

científico.

Simões et ai. (2004) afirmam que, no Brasil, as

plantas do género PIJyl/antIJuJ (EupIJorbiaceae) ténl sido

empregadas na medicina popular para o tratamento de

cálculo renais e urinários, infecções intestinais, diabetes

e hepatite.

O uso da babosa (A/oe vera) para prevençio do

clncer é algo corriqueiro entre os membros sociais do

meio rural. Análise fotOquímica da folha da babosa

revdou a presença de compostOs de naturez,1 antraqui~

nônica, as aloínas e uma mucilagem constituída por um

polissacarídeo de natureza complexa (LORENZI; MATOS,

2002. p. .114-.115).

Segundo Akisue e Oliveira (2005), a babosa é

bastante cultivada em diversos lugares do mundo com

vistas à produção de mucilago, muiro utiliwdo em

cosmenca.

De acordo com Wichtl (1989; apudSIMÓES et 0/.,

2004), dentre as drogas vegetais contendo derivados an~

tracênicos, os a/oeJ apresentam maior atividade laxativa.

O preparo de medicamentos caseiros com a

folha da babosa no meio rural não se restringe ao uso

tópico, sendo mais apreciado por essa população o uso

sistêmico. Essa é uma situação bastante preocupante já

queos compostos antraquinônicos são tóxicos quando

ingeridos em dose alta (LORENZI; MATOS, 2002, p.

.114-.1151.

Outro problema não menos importante é a cren~

dice popular de que "se é vegetal é natural, é bom, se

náo fizer bem, mal não fai'. Muitas plantas possuem

princípios tóxicos. O uso indiscriminado pode trazer

problemas (AK1SUE et a/., 2005, p. 110). Entretanto,

essa crença é dificilmente contradita, uma vez que

as evidências científicas sobre imoxicaçóes ou efeitos

colaterais dificilmente chegam ao alcance dos usuários

deste üpo de farmacorerapia. Porém, Silveira (2007;

l1pud SILVEIRA; BANDEIRA; ARRAIS, 2008) afirma que

os fitoterápicos sáo geralmente misturas complexas de

várias plantas, e pouco se conhece sobre sua toxicidade

e, particularmente, o perfil de reaçóes adversas, adul[e.
- . - - .raçao, contanunaçao, preparaçao mcorrera, eswcagem

inadequada e uso inapropriado.

Além da toxicidade, que pode ser causada por uso

contínuo e inadequado de plantas medicinais, pode

haver interações indesejáveis que determinam reduçio

do efeito ou resultado contrário ao esperado, aumento

na incidência e na gama de efeitOs adversos e no CUStO

da terapia, sem incremento no beneficio terapêutico

(CORDEIRO; CHUNG; SACRAMENTO. 2005).

Por outro lado, os medicamentos fitülerápicos

também podem ocasionar interações medicamentosas,

porém, ao contrário das plantas medicinais, eles são

caracterizados pelo conhecimento da eficácia e dos

riscos de seu uso. assim como pela reprodutibilidade e

constincia de sua qualidade. Sua eficácia e segurança. são

validadas através de levantamentos erno(1rmacológicos

de utilizaçãO, documentações técnico-científicas em

publicações ou ensaios clínicos (BRASIL, 2004).

S:llienta~se que, com o conhecimento necessário

e ações bem planejad1s, é possível prevenir os erros e

danos causados ao paciente, melhorando a qualidade

de assistência prestada no cuidado à saúde (KAWANO

et a/. 2006).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa possibilitou o conta to com um cam~

po de pesquisa eminentemente rural que, apenas no ano

de 2007, passou a ser atendida por uma UBS. A Uni~

dade pertence ii microárea do bairto Jardim Primavera

e cont:J. com um médico, um enfermeiro, um técnico

em enfermagem e cinco agentes comunitários de saúde

(BRASIL, 2009). Salienta-se que a referida Unidade de

Saúde não possui em seu quadro de funcionários um

farmacêutico.

A interpret:J.çio das entrevistas semiestfUruradas

possibilitou conhecer o universo de significados elabo~

rados pela comunidade sobre a automediClçio em suas

diferentes formas, a influência culmral do uso de plantas

medicinais, crenças e religiosidades, o uso de chás, e a

assistência farmacêutica e sua relevância.

Auto1fledicflflio

A auromedicaçáo é definida como o uso de me~

diClmenros sem prescriçio mooiCl, quando o próprio

pacienre/cliente decide qual fármaco vai usar (KOVACS;

BRITO, 2009). Todavia, na comunidade de Campos

Elísios foi observado que os entrevistados assistidos pelo

PSF n:io possuíam o hábito de se automediClr.

A automedicaçáo inadequada, [ai como a pres~

crição errónea. pode acarretar efeitos indesejáveis,

enfermidades iatrogêniCls e maSClramentO de doenças

evolutivas, representando, portamo, problema a ser

prevenido (ARRAIS et a/., 1997).

Aíeu tomo remédio direw. Mas eu pego aí no

p01to de saúde. De vez em quanda o médico

vem aqui r..} (El)

Eu to tomando comprimida agora pra premio,

maisfoi receitado por eles (médims). (E2)

Eu tomo i que o midiro pl15sa. receitou pra

mim, eu tomo. (E3)

r..}sempre quando eu preciso eu /!ou no médiro

{ ..} (E51

r..)quando tem qualquer roisa, sempre eu vou

no médico. (E6)

Bses remédios tudo aí i paísado pelo médico.

(E9)

Alllo1fledicflflio fltravés de plfl1Jtfls medicinais

A ausência do conhecimento em relação às pro~

priedades farmacológicas das plantas medicinais. bem

como o seu consumo concomitante aos medicamentos

tradicionais (alopáticos) sem aviso ao médico e a falta

do conhecimento sobre os efeitos medicinais e róxicos

das plantas são f.'Hores preocupantes d.1. autOmediClção

(ALBUQUERQUE; HANAZAKI 2006; VEIGA JUNIOR. et 01.

(2005) apud VEIGA JUNIOR. 200S).

As plantas medicinais podem ser róxiClS e as intera~

ções entre f.irmacos e os componentes químicos presentes

nas plantas medicinais e nos medicamentos fitoterápicos

podem Clusar alterações plasmátiCls dos fármacos e, con~

sequentemente, mudanças nos seus perfisdeeficlcia e/ou

st:f:,'uranças (ALEXANDRE; BAGATINI; SIM6ES, 2ooS).

Segundo Kovacs e Brito (2009). as pL1.nt:ls medicinais

participam d1 lista de insumos utiliz,1dos para a aUtOme~

diClçãO. porém os habitantes da comunid1de d.1. pesquisa

acreditam que o uso de infusões vegetais não Clf:l.cteri;z.1

uma automediClç:lo. acreditando que esteja diretamente

associado ao uso de mooiClmenros alop:lticos.

Nâo, eu sempre tomo 1.. Só remédio caseiro sem

procuraro médim r..}Équeeugostode um cba-
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zinho de vez em quando. um chazinho de er/la

cidreira, um chá de faMquinha [..] (El).

É de hortelã. puejo, desses trem que eu tomo

chá. (E3).

Eu gosto, sempre a gente fiz um chazinho [ ..)

(E4).

Eu só tomo algum chazinho caseiro [ ..) (E6).

Nós toma chá caseiro, de erva cidreira, capim

santo. Folha de lima. (E7).

[ ..] algum que eu tomo aí, que {/$ /leus serve

pm alguma coisa. uns chd.í. umas coisa tJ.>sim

{ ..} (ElO).

A il1.f1l1êucia CIIltllral,1O lISO de plamar medicáwis

O consumo de plantas medicinais tem base na

(radição f:1miliar e tOrnou~se prática generaliZ:lda na

medicina popular (BRASILEIRO er aI. 2008).

Nas comunidades rurais, os hábitOs, coStumes

e ocupações são rransmitidos de pais a filhos, princi~

palmente o conhecimento sobre indicações de plantas

medicinais como terapia medicamentosa, tendo origem

provável nos antepass:ldos indígenas, nos europeus ou

nas raízes africanas (RezENoE; Cocco, 2002).

Re7.ende e Cocco (2002) afirmam que consrrução

desta terapia alterna(iva de cura surgiu da aniculação dos

conhecimentos dos indib't':nas, jesuítas e f:1zendeiros. Este

processo de miscigenação gerou uma diversificada gama

de usos paf:l as plantas e seus aspectos medicin:lis. que

perduraram de modo m:lrginal até a atualidade.

Ab! Isso vem é dos criador [refere~se aos seus

pais] [... ] e o que eles me ensinou a gente em

isso. (E2).

Foi minha mãe que ensinou. (E3).

Quem ensinou foi o povo mais velho, o pessoal

mais /lelho vai ensinando os outros. (E4).

[ ..] eu via a minha mãedd esses remédios [ ..]

(E5).

Meus pais, meus avós, nê. (E6).

Ali Com a minha mãe. Minha mãefazia. (ES).

isso é o natural que a gentefoi criado. (E9).

isso é os pessoal mais /leio ai, quefila. (ElO).

Chá versus gripe

Veiga Junior (2008) afirma que o ceticismo da

comunidade médica quanto à prescrição dos fitomedica~

menros reside na ausência de restes clínicos em humanos

que comprovem a :nividade f.1rmacológica da maioria

dos extraros vegetais.

C"...onmdo. aprátiCl do uso de plantas medicin.1is na ro

muni(L1de é predomin.1nte. sendo utiliz,1do exclusiv:lmente

p:tr:l. prevenir ou p:tr:l o aüvio dos sintomas d:l gripe.

Agripe (/JljlUelJZt1) é uma doença infecciosa aguda

causada pelo vírus lnfluenza, de distribuição universal,

e que há séculos cursa com epidemias entre os seres

humanos (MARTINEZ, 2009).

S:llienta~se que, com o advento das políticas públi~

ClS de saúde. a população com idade acima de 60 anos é

imuniz,1da com a vacina contra o vírus da gripe.

Eu sei que eu tomo diversos delt:$ [ ..} É pm

gripe mesmo. (E2).

De /lez em quando, mesmo por causa de gripe

a gente toma. O cbá que eu CO$fumo tomar



482 XAVIER. CPA; SOUZA, VF. SAMPAlO, CA • AtelIçto furotdudca.m m.lo 'u..~ uma anl1l.. oob.. o uso d.lirmoco< no cemunldod. d. Compoo El;o<oo no
mUllicípio de ,\1ome< Claro" (.\lq

é mumo por causa disso [. ..) Mas de vez em

quando eu gripo, eu tomo chá. (E3).

[. ..} às vezes a gente gripa, às vezes a gente faz

um chazinho [...} (E4).

Quando dá uma gripe na gente mesmo, a

gente toma esses chazinhos caseiros ai, resolve

{ ..] (E6).

Ar vezes a gente faz um chá, de erIJa cidreira,

um chá de limão que diz que é bom pM gripe,

ni. (E8).

Pra gripe é bom, é um ótimo remédio. É. /n

c/usiIJe limão conado em cruz e cozido com sal

é um ótimo remédio pra gripe. (E9).

Crel/fOS e religiosidades

De acordo com Alves (1997). em :íreas rumis de

certas regiões do país. as pr:ítiClS populares de cum são

ainda frequentes e têm conseguido se mamer. mesmo

com a presença da medicina acadêmiC:J.. H:í pessoas

que. ao mesmo tempo ou de forma alternada, procu~

mm benzedeif:J.s. usam ch:ís, f.1zem simpatias, aderem

fervorosamente a uma religi:ío elou seguem o tf:J.tamenro

prescritO pelo médico (BARBOSA. et 01..2004).

O ser humano tende a ser ea viver de acordo com

suas crenças (BARBOSA. et 01.,2004).

[. ..} sempre qUltndo é um coisa aJsim eu vou

no médico. Agom chá a gente toma assim, às

vezes tem um tetfO uma reza ai nós fazemos

um chá {. ..} benzer até que a gente benze, até

que passar o ramo nas pessoas que chegam aqui

l ..} A gente pega os raminbos /d no mnto, uns

três mminhos e comt:(a falar llJ pa/avms, ai a

pessoa se sente bem. (E5)

[...} tem o benzedor que benze aqui de olbado

l ..} Tinba uns IJellJinbos, mas eles passaram

pam outm religúio. (E7)

Tem um bomem ali [curandeiro} [. ..} ele dava

umas garrajàs, umas coiJll de remédio. Só tem

uma muié ali, Maria que diz que reza, se a pes

soa tiver com dor de cabeça [. ..} a muié encbeu

um litro d'água pôs em cima da cabeça dele e

benzeu, levou dois dias ele agradeceu: "dona,

sarou a minba dor de cabeça (E8)

Dizem que tem esses macumbeiro véi ai, que

mexe com isso, mas eu pra mim ntio acredito

nisso não. (ElO)

AssistênciajaN1uu:êutica

A Unidade B:ísiC:J. de Saúde da comunidade de

Campos Elíseos tem prestado uma assistência farmacêu~

tiCl que, segundo Ivama et 01. (2002), é um conjunto

de ações desenvolvidas pelo f.1rmacêutico e por outros

profissionais de saúde voltadas à promoção, à proreção

e ii recuperação da saúde. tantO no nível individual

como no coletivo, tendo o mediC:J.mento como insumo

essencial.

É, sempre a moça que entrega a gente O medi

camento [. ..} a gente consulta e vai /d no posto

pra pegar o remédio, enttioa moça indica como

é que toma, pra ntio errar. (E 1).

Orientam sim. Falam os borrírios de tomar eles.

l ..} Exp/icam como que eu tomo eles [medica

mentos}. (E2).

Tem hora que jà/a. (E3).

E/as ensinam tudo. (E8).
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Relevância da assis/il/áa faNnill:êutica

Na equipe da ESF da comunidade de Campos

Elíseos não existe farmacêutico para prestar a atenção far~

macêurica, uma atividade que engloba açôes específicas

desse profissional no contexlO da assistência ao paciente

visando iI promoção do uso racional de medicamentos

(IvAMA e/ai., 2002, p. 16~17).

Vale ressaltar que, no momento em que o far~

macêutico assume responsabilidades no cuidado ao

paciente por meio da pdtiCl da atenção farmacêutica,

sáo identificados inúmeros problemas relacionados aos

medicamentos (PRM's) e dificuldades na adesão ao

[[mamento farmacológico (FOPPA et a!., 2008).

Todavia, mesmo sem a atuação do farmacêutico

para a promoção da atenção, as açôes de assistência

farmacêutica desenvolvidas por outros profissionais da

área de saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos em

enfermagem têm demonstrado eficácia e importância

para os membros sociais da comunidade.

Acho necessdrio, porque a gente que niio es

tudou, ntio tem prdtica, enas coisas, quando

eu cbego eu coStumo até anotar pra mim náo

esquecer o que elas filou. (EI).

Sem eles infOrmar, ntio tem entendimento. (E2).

Eu acho necrndrio, tem hom que elas [atenden~

te!> da ESF] explicam bem, pra mim tOmar os

remédio {..l (E3).

Ajuda, porque a gente toma tudo certinho.

Tem hora que a gente toma o remédio ntio é

na bora certa, enttio elasfium os bordrios tudo

certinho. (E7).

É importante, aí a gente pega os remédio tudo

certinho, ni? (E8).

CONCLUSÃO

Embora os entrevistados afirmassem que náo se

automediClvam, mas possuíam o hábito de tomar chá

para tratamento e/ou alívio dos simomas da gripe, a

ingestão de plantas medicinais na forma de exml.to ou

infusão caracteriza uma automedicação; é visível que

a população rural crê que automedicação se restringe

unicamente ao uso de mediClmenros alopáticos sem a

devida prescrição médica.

A utilização de renlédios ditos caseiros é comum

e tem origem enl seus antepassados, assim, o conheci~

memo de que o chá tem suas propriedades curativas

está diretamente relacionado a conhecimentos passados

de pai para filho, permanecendo até os dias atuais.

Comudo, amalmente são usadas exclusivamente para

o tratamento da gripe.

Para os moradores da comunidade, o uso de chás,

banhos e infusóes, além de benzimentos e rez..1S, é uma

pr:hica popular de cura utilizada por rezadeiras ou

curandeiros.

É f:'no que os indivíduos da comunidade de Cam~

pos Eiíseos, atendid.1 pela ESE recebem uma assistência

f.1rmacêutica condizente e relevante, Contudo. nada

substitui a atenção f:1rmacêutiCl.

Evidencia~se a necessidade de uma f.1rmaco~

terapia segura, sejam elas alop:íticas ou na forma

de plantas infusionadas, prevenindo~se acidentes

que possam causar danos iI saúde dessa populaç:i.o.

Ressalta~se que é plausível que a devida atençáo

farmacêutica seja preStada por um profissional

que detenha conhecimentos teCOiCOS e científicos

sobre o uso racional de medicamentos alop:iricos.

fitoter:ípicos, plantas medicinais; problemas rela~

cionados aos medicamentos (PRMs); interaçóes

medicamentosas e aceitaçáo da farmacorerapia por

parte do paciente,
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