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RESUMO

Pretende-se analisar os signjficados do uso de plantas medicinais através
da valorafao atribuida por pn¿fi.ssionais e clientes de unidade de saúde. Os

dadosJoram coletados pormeio de observafao participante eentrevistas abertas
com clientes e pn¿fi.ssionais da Unidade de Saúde - que possui um horto de
plantas medicinais - e afoes de incentivo ao uso popular defitoterapia. Para
os usuários da Unidade, afitoterapia remete a valores de tradifaoJamiliar, de
disponibilizafao de recursos terapeuticos e de propiciar o poder de cuidar do
próprio corpo. Os pn¿fi.ssionais demonstram valores diferenciados: para os

graduados (médicos, eTJfenneiros eodontólogos) o principal valordafitoterapia
é económico, como substituto quando nao há medicamentos convencionais;
já para os prQ/issionais auxiliares (auxiliares de eTJfennagem) os valores sao
próximos daqueles riferidos pelos usuários, além de ser no uso de plantas
medicinais sua oportunidade de interagir com os tratamentos dos usuários.

PALAVRAS-CHAVE: Fitoterapia; Saúde Pública; Plantas Medicinais.

ABSTRACT

This stu& analJ!zes the meanings qfusing medicinal plants in a health
center, and also the values assigned to them by patients and health stqff.
Data was collected through participant observation and open interviews with
patients andhealth prqfessionals. Research was peiformed in agovemmental
health center that owns a medicinal plantsgarden and Q/fers iTJformation on
pJv7totherapy. Data analJ!sis showed thatpatients associate the useifmedicinal
plants with theirJamilJ! tradition values, with therapeutical resources and
with a possibiliry to treat themselves. Health center prqfessionals
demonstrated djfferent values:Jor doctors, dentists, and nurses, the use qf
medicinal plants in the health center has an economic value, as a substitute

Jor common drugs. However,Jor the assistant prifessionals, the values are
the same as those riferred to by patients, besidesgiving them an opportunity
to interact in the patients' treatments.

KEYWORDS: PJv7totherapy; Pub/ic Health; Medicinal Plants
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INTRODU~ÁO

o uso de terapias chamadas 'al

ternativas', 'complementares' e

'caseiras' tem crescido nos anos

recentes, apesar da constante in

trodu~áo de novas e efetivas dro

gas no mercado (ASHCROT; WAN Po,

1999). Na Europa e América do

Norte, diversos estudos já foram

conduzidos para avaliar o consu

mo destes produtos, revelando

que, nestes países, a popula~áo

vem consumindo grande número e

variedade de produtos, gerando um

mercado milionário (EISENBERG et al,

1998; GRUENWALD, 1998). No Brasil,

destaca-se o uso de plantas medici

nais nos cuidados caseiros de saú

de, sobretudo as cultivadas localmen

te (MEDEIROS, 1997; AMORIM, 1999).

O tema proposto para este es

tudo surgiu da constata~áo de que

há um crescente interesse de diver

sos gestores municipais e locais de

saúde na implanta~áo de progra

mas de fitoterapia em unidades de

saúde como alternativa medica

mentosa, em todas as regióes do

Brasil. As vantagens económicas

costumam ser a justificativa para

a incorpora~áo desta prática, po

rém, ela é parte importante da cul

tura popular (OMS, 1978) e como

tal é cercada de cren~as e rituais

(LOYOLA, 1984). Portanto, é essenci

al que o uso de fitoterapia em ser

vi~os de saúde seja avaliado e pla

nejado em conjunto com os diver-

sos fatores que permeiam a aten

~áo a saúde, inclusive a aceita~áo

e reconhecimento, pelos envolvi

dos, das práticas terapeuticas.

Entre clientes e profissionais de

saúde as diferen~as culturais sáo

evidentes, sáo percebidas por am

bas as partes e expostas por diver

sos autores (BOLTANSKI, 1985; NORo

NHA, 1990; VASCONCELOS, 1995). Are

la~áo entre estes grupos é essenci

al para que um servi~o ou trata-

HÁ UM CRESCENTE INTERESSE

DE DIVERSOS GESTORES

MUNICIPAIS ELOCAIS DE

SAÚDE NA IMPLANTACAO

DE PROGRAMAS DE FITOTERAPIA

EM UNIDADES DE SAÚDE

mento atinja seu objetivo, já que os

cuidados médicos passam neces

sariamente pela interpreta~áo e

aceita~áo do paciente e de sua fa
mília (VASCONCELOS, 1995).

A inten~áo ao buscar os signifi

cados da fitoterapia para os diferen

tes atores que convivem em urna

Unidade de saúde - onde o uso de

plantas medicinais faz parte do co

tidiano - é obter dados que possibi

litem o entendimento das rela~óes

de profissionais e de clientes da uni

dade com o uso des tes recursos

como op~áo terapeutica.

oCASO ESTU DADO

Oestudo foi desenvolvido em urna

Unidade Municipal de Saúde, locali

zada em área periférica do municí

pio de Itajaí, litoral de Santa Catari

na. AUnidade é de médio porte, aten

dendo cerca de 80 clientes/dia. Des

de 1995 foi desenvolvido um progra

ma de extensáo pela universidade

local, de início através do Programa

de Controle da Hipertensáo Arterial.

A partir desta experiencia, formou

se um grupo de hipertensos e outras

pessoas da comunidade para discus

sáo de questóes relacionadas a saú

de, sendo que o tema mais abordado

pela clientela foi a fitoterapia. Ogru

po, com o apoio da equipe da referi

da universidade, formou um horto

de plantas medicinais nas dependen

cias da Unidade de saúde. OProgra

ma de Extensáo (contando com pro

fessores e alunos de diversas especi

alidades da área da saúde) passou a

prestar informa~óes sobre fitoterapia

e a incentivar o uso dos recursos na

turais, promovendo palestras, cursos

e distribuindo materiais de divulga

~áo sobre produtos naturais.

MÉTODO

Visando apreender os "significa

dos e intencionalidades inerentes aos

atos, as rela~óes e as estruturas
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sociais, dificilmente detectados pela

mera operacionaliza~áo de variá

veis" (MINAYO, 1999), optou-se pela

abordagem qualitativa.

A princípio, a pesquisadora, far

maceutica professora da Universi

dade, foi inserida no programa como

pesquisadora e colaboradora do tra

balho em fitoterapia. Desta forma,

procedeu-se a observa~áo partici

pante no programa durante seis

meses, obtendo-se informa~óes e

"captando-se fen6menos que náo

sáo obtidos por forma de perguntas,

apenas observando-se diretamente a

realidade do cotidiano" (CRUZ NETO,

1999). Com estas informa~óes foi

possível direcionar o estudo e sele

cionar informantes-chave para entre

vistas abertas (todos os profissionais

de saúde da Unidade: tres auxilia

res de enfermagem, dois médicos,

dois odontólogos e urna enfermei

ra; oito clientes e a coordenadora do

programa de extensáo). As entrevis

tas constaram de questóes gerais so

bre o servi~o de saúde, a rotina de

trabalho ou de utiliza~áo do servi

~o, e as opinióes sobre o uso de fi

toterapia de modo geral e sobre as

a~óes em fitoterapia desenvolvidas

na Unidade de Saúde. Oencaminha

mento destas entrevistas se deu pe

los temas levantados pelos entrevis

tados, aprofundando temas aborda

dos em entrevistas anteriores.

Os dados das entrevistas foram

tratados seguindo as observa~óes

propostas por Daly (1998) para a

compreensáo do material: o tom do

texto, os descritores utilizados, os

elementos que se opóem, o propósi

to da história. A partir destes dados

foram determinados os núcleos es

truturantes dos resultados. Para cada

núcleo foram organizadas categori

as gerais e específicas, discutidas

com base nos temas encontrados nas

entrevistas e nos dados coletados na

observa~áo no campo de estudo. As

categorias náo foram predefinidas, se

apresentaram nas temáticas levanta

das pelos entrevistados.

(OM OAVANCO TECNOLÓGICO

EDOS CUIDADOS DE SAÚDE

ESTES REMÉDlOS CASElROS SERIAM

PRONTAMENTE SUBSTITUíDOS,

OQUE NÁO VEM ACONTECEN DO

(MmOMO, 1992)

RESULTADOS

Significados da fitoterapia para dientes e
auxiliares de saúde da Unidade

Analisando o conjunto dos dados,

tornou-se nítida a semelhan~a entre

os discursos de clientes e auxiliares

de enfermagem, diferentemente da

queles registrados pelos demais pro

fissionais. As auxiliares residem na

mesma localidade e compartilham

com os clientes da unidade o que

Pachter (1994) chama de 'mesmo gru-

po cultural', por isso, os resultados

de auxiliares e clientes seráo discu

tidos em conjunto, separadamente

dos dados referentes aos profissio

nais de nível superior (médicos, en

fermeiros e odontólogos).

Valor cultural

No passado, muitos profissionais

de saúde e pesquisadores professa

vam que o uso de 'remédios casei

ros', como plantas medicinais, era

remanescente do passado, sobrevi

vendo apenas onde náo houvesse

assistencia asaúde. Com o avan~o

tecnológico e dos cuidados de saú

de estes remédios seriam prontamen

te substituídos, o que náo vem acon

tecendo (MEZZOMO, 1992). Entre os

entrevistados pelo presente estudo,

o uso de plantas medicinais está

estreitamente relacionado com a his

tória que envolve a prática.

"Eu mesma conhefo ervas, eu me
cn'ei com ervas, minha mae sempre

Jez chá, eu me crie[ conhecendo as er
vas... .. (Cliente Arnica).

A prática da fitoterapia está, na

popula~áo estudada, sempre relaci

onada ao costume adquirido em fa

mília, o que em geral é relatado em

estudos sobre a utiliza~áo de plan

tas medicinais (AMORIM, 1999; MEDEI

ROS, 1997; LOYOLA, 1984). O grupo

cultural, que compreende amigos,

vizinhos de longa data e parentes,

também é referido na história do uso
de plantas medicinais. Urna cliente

portadora de diabetes, por exemplo,
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náo aceitava os tratamentos propos

tos pelos médicos da Unidade de

Saúde e assistencia privada, mas

acatou de pronto a indica~áo de urna

vizinha sobre mais urna planta de

indica~áo popular: a indica~áo de

alguém do mesmo grupo cultural

atingiu maior aceita~áo. Assim

como a identifica~áo cultural com

o emissor da mensagem, também

ficou evidente que assuntos relaci

onados com plantas medicinais des

pertavam o interesse da clientela

estudada, estimulavam-na a parti

cipar das a~óes empreendidas pelo

programa de extensáo.

Acren~a indiscutível

UEu acredito mais no chá do queno
remédio daJannácia" (Cliente Macela).

As afirma~óes deste tipo foram

vivenciadas no cotidiano da comu

nidade estudada. Discordando do

estudo de Boltanski (1985), no

qual as mulheres das classes po

pulares falavam dos remédios ca

seiros de forma distante, reconhe

cendo explicitamente a ilegitimida

de des tes perante os medicamen

tos modernos, os entrevistados

demonstraram cren~a indiscutível

na eficácia terapeutica das plan

tas medicinais, mesmo quando há

evidencias do contrário.

Para os entrevistados, quem

náo ere na eficácia das plantas me

dicinais náo ve o óbvio, o indiscu

tível. As expressóes: "médico nao

en tende " de plantas medicinais,

"nao botaJé na erva" sáo comu

mente ouvidas, e, em razáo disto

os clientes náo relatam seus trata

mentos caseiros para os profissio

nais de saúde de nível superior. No

entanto, as auxiliares, que compar

tilham a mesma cren~a, sáo cons

tantemente consultadas sobre plan

tas medicinais para os mais diver

sos tratamentos, urna vez que sáo

identificadas pela clientela como

usuárias da fitoterapia.

OS ENTREVISTADOS

DEMONSTRARAM CREN~A

INDISCUTíVEL NA EFICÁCIA

TERAPEUTICA DAS PLANTAS MEDICINAIS,

MESMO QUANDO HÁ EVIDENCIAS

DO CONTRÁRIO

opader sabre aprópria carpo

Os entrevistados relataram com

firmeza e satisfa~áo os casos trata

dos sem orienta~áo profissional,

com plantas medicinais.

UPor exemplo, eu quase domino,
já domineipor trés meses aminhapres
sao só com chá - trés, quatro meses
eujá consegui." (Cliente Calendula)

A prática do autocuidado está

mais relacionada a portadores de

doen~as cr6nicas. Além destas, en

tre os entrevistados as desordens

menores sáo preferencialmente tra

tadas com plantas medicinais.

U.. .problema de estómago,Jigo, ou al
guma coisa assim... dorde bamga,já
vai lá e apanha umasJolhinhas e
toma". (Cliente Camomila)

Os cuidados caseiros de saúde

envolvendo plantas medicinais sáo

os mais reportados para tratamen

tos sem orienta~áo profissional. Os

usuários percebem este tipo de tra

tamento como urna op~áo eficaz

para aliviar seus sintomas e isto

proporciona ainda um senso de au

tocontrole e conforto psicológico

devido aa~áo empreendida.

Valora~lÍo da fitoterapia no discurso dos
profissionais com nível superior da Unidade

Uma realidade distante

É fato conhecido no meio popular

e levantado por alguns autores que

determinadas doen~as o médico náo

cura; e determinados remédios o mé

dico náo prescreve (LoyolA, 1984; No

RONHA, 1990; MEZZOMO, 1992; PACHTER,

1994) e os profissionais entrevistados

refor~m este princípio. Indagados so

bre as a~óes em fitoterapia que vem

acontecendo na Unidade onde traba

lham, os profissionais expressam seu

pouco conhecimento do assunto:

U( ... )nao tenho conhecimento, mas
nao tenho nada contra, muito pelo
contrário, eu acho até bastante inte
ressante (...)" (Profissional Sócrates)
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A grande maioria dos profissio

nais de saúde náo tem forma~áo em

terapias utilizadas popularmente,

como demonstrado em um estudo

na Tailándia: os médicos estáo pou

co familiarizados com medicinas

tradicionais da regiáo e náo estáo

interessados em aprender, porque o

uso de plantas medicinais náo é re

levante para sua carreira profissio

nal, tem pouco mérito, no seu pon

to de vista (LEGRAND el al 1993).

A distáncia mantida pelos pro

fissionais entrevistados em rela~áo

aprática da fitoterapia no seu pró

prio ambiente de trabalho demons

tra sua concep~áo de pouca impor

táncia da fitoterapia. Porém, as ma

nifesta~óes favoráveis afitoterapia

sáo incondicionais e comuns a to

dos os profissionais.

"Sou extremamenteJavorável, vou
te esclarecer que sou ignorante no as
sunto, mio conheqo muito (.. ) mio
conheqo tecnicamente. " (Profissional
Dioscórides)

Mas como aprovar com tanta con

vic~áo o que náo se conhece? Hoje,

tamanho é o apelo da mídia, que

apoiar o uso de plantas medicinais

pode ser considerado 'politicamente

correto', o que estimula urna parcela

dos profissionais a procurar forma

~áo em terapias náo convencionais

(AsTIN, 1998). Contudo, os clientes da

comunidade sáo muito conscientes

desta condi~áo e agem de acordo: os

tratamentos paralelos e substitutos

náo sáo relatados aos médicos con

sultados, e o motivo se explica, se-

gundo os entrevistados: "médico mio

entende. mio botaJé nas ervas".

Com o distanciamento das práti

cas populares de saúde, torna-se

ainda mais difícil para o profissio

nal de saúde compreender o univer

so, o modelo explicativo de seus cli

entes e a interferencia de tratamen

tos paralelos na terapia convencio

nal. Sua eficácia pedagógica, essen

cial para a resolutividade de suas

a~óes (VASCONCELOS, 1995), fica parti

cularmente comprometida.

ADISTANCIA MANTIDA PELOS

PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS EM

RELACAO APRÁTICA DA FITOTERAPIA NO

SEU PRÓPRIO AMBIENTE DE TRABALHO

DEMONSTRA SUA CONCEPCAO DE POUCA

IMPORTANCIA DA FITOTERAPIA

INOCUIDADE: AFITOTERAPIA
DESPROVI DA DE IMPORTANCIA

o conceito de 'produto natural',

embutindo em si "o que é natural

naoJaz mal", há muito tempo é cri

ticado por pesquisadores da área de

produtos naturais. No Brasil, a Agen

cia Nacional de Vigiláncia Sanitá

ria (ANVISA) proíbe este chaváo nos

rótulos de produtos fitoterápicos,

visando evitar o consumo inapropri

ado destes medicamentos como pa-

nacéias inofensivas. Para os profis

sionais de saúde ouvidos neste es

tudo, no entanto, assim como para

os profissionais auxiliares e clien

tes, os produtos naturais continu

am tendo este efeito milagroso.

"En tao se voce pode ter um anal
gésico natural, por que usar um sin
tético, que tem todas as contra-indi
caqoes? Pra que isso? Entao se ti
vesseJitoterápico, eu receitaria."
(Profissional Hipócrates)

A popula~áo continua influenci

ada pelo modismo de valoriza~áo da

natureza, que superdimensiona os

poderes naturais. Esta cren~a, em

especial quando parte de profissio

nais de saúde, em nada colabora

com o progresso do uso racional de

fitoterápicos e plantas medicinais.

Ao contrário, repercute na postura

dos profissionais de saúde de náo

interagirem com os tratamentos ca

seiros utilizados por seus clientes,

'Yá que sao inQ/'ensivos mesmo". E,

desta forma, a fitoterapia fica mar

ginalizada a urna importáncia me

nor, sem orienta~áo profissional,

podendo inclusive tornar-se um ris

co asaúde da popula~áo por intera

~óes com outros medicamentos e

uso de plantas inadequadas.

UMA TERAPIA DE SEGUNDA ClASSE

o uso de plantas medicinais sem

pre esteve relacionado a terapias

caseiras, consideradas inferiores,

arcaicas, existentes apenas onde e

enquanto náo houver recursos de

82 Saúde em Debate, Rio de Joneim, v. 29, n. 69, p. 78-85, jon./obr. 2005
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saúde adequados, por falta de re

cursos económicos: quem tem di

nheiro usa medicamentos modernos;

quem náo tem usa plantas.

'54.qui está ligado a isso, como o
poder aquisitivo émais baixo, as pes
soas procuram essas vias alternativas,
já no consultónó opoder aquisitivo é
outro,já vao naJarmácia ecompram,
émaisJácil. " (Profissional Sócrates)

Apesar dos avan~os tecnológicos

na produ~áo de fitoterápicos, este

conceito continua evidente, visto que

os fitoterá picos comercializados

como medicamentos (em formula

~óes padronizadas como extratos

secos, ou mesmo em pós encapsu

lados) muito pouco se parecem com

a fitoterapia tradicional. Este é o

conceito mais evidenciado nas falas

dos profissionais entrevistados, já

que para eles o valor económico

seria a justificativa para a disponi

biliza~áo de fitoterápicos no servi

~o público de saúde.

"( ...) ten"a a vantagem do custo, nem
sel~ talvez nem tenha essa vantagem,
a pn"ncípio seria a vantagem do cus
too " (Profissional Dioscórides)

Visando este preceito, diversos

gestores de saúde tem se interes

sado em implantar programas

para produ~áo e distribui~áo de

medicamentos fitoterápicos. AIgu

mas iniciativas tem demonstrado

resultados animadores no setor

público, sobretudo aquelas dirigi

das por profissionais qualificados

para tal. Este parece ser o desafio:

percebe-se pelo discurso dos pro-

fissionais de saúde a referencia a
fitoterapia como urna medicina de

segunda categoria, quando náo há

outra op~áo, mesmo admitindo náo

saber se é eficaz e segura, mas que

serviria para amenizar a escassez

de recursos que existe no setor pú

blico de saúde.

Aoportunidade de intervir: o poder das
auxiliares de enfermagem

"É maisJácil uma auxiliar de en
Jennagem chamar opaciente no can-

PERCEBE-SE PELO DISCURSO

DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

AREFERENCIA AFITOTERAPIA

COMO UMA MEDICINA

DE SEGUNDA CATEGORIA

to e mandar tomar um chá e eles to
marem que um médico. " (Auxiliar de
enfermagem)

A afirma~áo da auxiliar de en

fermagem reflete o que pOde ser ob

servado durante o trabalho de cam

po nesta pesquisa. E isto ocorre náo

só porque os outros profissionais

náo costumam prescrever, mas por

que as auxiliares de enfermagem

exercem grande influencia sobre os

itinerários nos tratamentos de saú

de daquela comunidade.

'54.s pessoas chegam lá e vao pedir
sepodem colher, querem levarmudas,
deixam o remédio de lado. Eu pego a
receita ás vezes pra irpegara medica
f"ao... as pessoas dizem nao, nao, eu
vou levar aquela planta que voce me
indicou. "(Auxiliar de enfermagem)

As auxiliares de enfermagem, ou

auxiliares de saúde, sáo em geral

pessoas da própria comunidade

onde se instalou o servi~o e que teve

um treinamento curto. Esta catego

ria profissional surgiu com o mo

delo de medicina comunitária como

forma de expansáo da cobertura dos

servi~os através de profissionais de

baixo custo, o que permitiu urna

multiplica~áo nunca vista dos ser

vi~os de saúde (VASCONCELOS, 1997).

As auxiliares conhecem as pesso

as, as particularidades, a linguagem

e os problemas da comunidade. Esta

integra~áo cultural que falta para os

profissionais graduados em nível

superior proporciona para as auxili

ares urna comunica~áo muito mais

fácil e decisiva com a clientela da

unidade. Este potencial de impacto

sobre a comunidade pode e deve ser

utilizado quando do planejamento de

a~óes de saúde, principalmente quan

to aeduca~áo em saúde.

CONCLUINDO: OQUE SIGNIFICA A
FITOTERAPIA PARA AREALlDADE DO

SERVICO DE SAÚDE?

o uso de plantas medicinais, cos

turne próprio da cultura popular na

comunidade estudada, constitui-se

para esta, além de urna alternativa
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medicamentosa importante quando

náo há acesso aos medicamentos

convencionais, também o tratamen

to preferencial, tema com o qual se

identifica e reconhece como parte de

seu corpo de conhecimentos.

Com a implanta~áo de um horto

de plantas medicinais na unidade de

saúde, a clientela discute, aprende e

ensina tratamentos caseiros dentro da

institui~áo. Porém, em rela~áo aos

profissionais ainda há barreiras.

"Nao, nao épra todo médico que dá
paraJalar. "(Cliente na sala de espera)

Aqueles que sáo identificados

como melhores profissionais, em

geral os mais atenciosos, tem a con

fian~a dos clientes para conhecer os

tratamentos e alternativas que estáo

sendo utilizados. A comunica~áo e

qualidade na rela~áo entre profissio

nais e pacientes sáo fatores reconhe

cidos como determinantes na avali

a~áo de um servi~o pelo usuário, fato

já demonstrado em resultados de

pesquisas sobre satisfa~áo nos últi

mos dez anos (SERAPIONI, 1999).

Afitoterapia é considerada pela

popula~áo como um conhecimento

detido por pessoas que tenham, ou

que pare~am ter, mais afinidade

com a popula~áo, e que, de algu

ma forma, se identifiquem com ela,

pessoas em quem se pode confiar

para tratar de assuntos próprios a
popula~áo em geral.

Demonstrar conhecimentos e

aceita~áo de costumes e cren~as

populares pode significar para pro-

fissionais e servi~os de saúde o re

conhecimento, por esta comunida

de, de que sáo compatíveis com os

conceitos culturais ali vigentes. Des

ta forma, sua aproxima~áo fica fa

cilitada pela oportunidade de criar

um canal de comunica~áo com a

popula~áo com a qual se pretende

trabalhar, essencial para que suas

a~óes produzam impacto.

No relacionamento, entretanto,

este fator náo é percebido pelos pro

fissionais, pois eles náo valorizam

o aspecto social do tema e náo se

envolvem de forma alguma com a

prática, nem para apoiar, tampou

co para recriminar.

Os profissionais identificados

pela comunidade como mais relaci

onados afitoterapia sáo as auxilia

res de enfermagem. Estas sáo pes

soas do lugar, que possuem a mes

ma linguagem do povo, mas tam

bém carregam certo credenciamen

to junto a este por trabalharem na

Unidade de Saúde. As auxiliares tem

tomado a iniciativa de indicar plan

tas medicinais, e desta forma tem a

oportunidade de interagir com os

itinerários terapeuticos da clientela.

O fato de haver na Unidade de

Saúde um horto de plantas medici

nais e incentivo ao uso das mesmas,

com a participa~áo da comunidade,

promove a intera~áo entre a comu

nidade e a institui~áo, é urna forma

de romper barreiras culturais para

a atua~áo de urna equipe de saúde,

ainda que náo esteja sendo plena

mente utilizado pelos profissionais

de saúde. Como Pachter (1994) ad

voga, a abertura de urna linha de

comunica~áo entre as cren~as e

modelos explicativos populares so

bre saúde pode propiciar urna ali

an~a entre pacientes e profissionais

de saúde, facilitando a melhor ade

sáo a terapeutica sugerida, melhor

utiliza~áo dos servi~os de saúde e

satisfa~áo dos usuários.
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