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USO DE FITOTERÁPICOS POR IDOSOS 

1. RESUMO 

É de conhecimento geral que os idosos utilizam plantas medicinais como uma 
terapia complementar ou alternativa. O objetivo deste trabalho é caracterizar o 
perfil de uso de fitoterápicos por idosos na região de Santo André. Para a 
obtenção dos dados estão sendo realizadas entrevistas utilizando um 
questionário semi estruturado. Os resultados serão de grande valor como 
indicativo do saber e da cultura local, será possível ter uma noção das plantas 
medicinais mais utilizadas por idosos na região, a forma de uso e possíveis 
interações medicamentosas. Esta pesquisa servirá também como orientação 
para pesquisas futuras nesta área e para direcionar e discutir a formação de 
alunos e profissionais da área da saúde, principalmente do curso de 
enfermagem, em relação ao uso de plantas medicinais.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A população brasileira, de um modo geral, guarda um saber significativo a 

respeito de métodos alternativos de cura das doenças mais frequentes (Franco, 

Barros, 2006). Muitas comunidades têm como alternativa viável para o 

tratamento de doenças e manutenção da saúde o uso de plantas medicinais. 

(Pinto et. al, 2006) (Merliere, 2008) indivíduos nas cidades também fazem uso de 

plantas medicinais e seus derivados como uma forma complementar ao cuidado 

da saúde. 

O Brasil tem vivenciado nos últimos anos um processo de envelhecimento 

demográfico. Em 2005 o número de pessoas com 60 anos ou mais ultrapassou 

os 18 milhões, correspondendo a 10% da população brasileira (Marliére, 2008), o 

IBGE estima que em 2030 os idosos serão 16% da população (Da Gama, 2006). 

Uma pesquisa realizada no Instituto Dante Pazzanese indicou que os idosos 

fazem uso de terapias alternativas como homeopatia, florais de Bach, 

acupuntura, praticas religiosas e mentais e principalmente fitoterapia. (Da Gama, 

2006). Pesquisas realizadas em outros países apontam que os idosos utilizam 

mais plantas medicinais em relação aos jovens (Bardia, 2007) (Canter, 2004). 

As práticas complementares como a fitoterapia propiciam ao paciente um 

autoconhecimento melhor e o autocuidado. A fitoterapia é uma prática que 

envolve o autocuidado e cabe ao enfermeiro sensibilizar o paciente como agente 

de autocuidado, os pacientes devem receber orientação dos profissionais de 

saúde em relação ao uso destes produtos considerados naturais. (Da Gama, 

2006). Para que isto possa acontecer é necessário que os profissionais adquiram 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

2 

 

conhecimento e formação em relação aos fitoterápicos. Assim, em 1995 o 

Conselho Federal de Enfermagem aprovou o parecer 004/95 o qual trata das 

atividades dos enfermeiros nas terapias alternativas. (COREN, 1995). 

Esta pesquisa será realizada com o objetivo de conhecer melhor o uso de 

plantas medicinais pela população de indivíduos com mais de 60 anos e assim 

poder direcionar futuras pesquisas e discutir a formação de enfermeiros e outros 

profissionais da saúde sobre este tema. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Conhecer melhor o uso de plantas medicinais por pessoas com mais de 60 

anos na região do ABC. 

Objetivos específicos: 

- Identificar quais as plantas medicinais mais consumidas por esta população. 

- Identificar para quais tratamentos estas plantas são utilizadas. 

- Identificar qual a forma de uso mais frequente. 

- Identificar como aprenderam sobre seu uso. 

- identificar possíveis interações medicamentosas. 

 

4. METODOLOGIA 

O presente estudo é um estudo de campo e segue o modelo de estudo 

transversal. Será utilizado para a coleta de dados um questionário 

semiestruturado composto de perguntas abertas e fechadas. Participarão dele 

100 idosos moradores das cidades de Santo André e São Caetano. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da Anhanguera em junho deste 

ano e foi dado início à fase de pesquisa de campo em Agosto. Por se tratar de 

idosos a aplicação dos questionários está sendo realizada com uma explicação 

verbal sobre a pesquisa. Os voluntários também são informados dos benefícios 

da pesquisa, pois terão um retorno sobre as plantas medicinais que utilizam, e 

podem deixar de responder à entrevista em qualquer momento. Após esta fase 
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inicia-se a entrevista em que o aluno pesquisador vai realizando os 

questionamentos e o idoso responde, sob supervisão do professor orientador. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O total das entrevistas ainda não foram realizadas, mas assim que elas sejam 

concluídas, os resultados serão tabelados e analisados e esperamos ter dados 

sobre o uso de plantas medicinais pelo grupo de idosos voluntários. Imaginamos 

existirem algumas peculiaridades, pois as cidades de Santo André e São 

Caetano estão próximas de uma região de Mata Atlântica, existe também a 

influência trazida pelos emigrantes no passado e a influência atual da mídia, 

profissionais da saúde, internet, entre outros. Os resultados poderão trazer 

informações também da interação dos medicamentos que os idosos tomam com 

as plantas medicinais que eles consomem.  
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