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PRESCRIÇÃO DE FITOTERÁPICOS POR PROFISISONAIS QUE ATUAM NO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 
Francisco Jacinto Silva¹; Ana Clara Lacerda Cervantes de Carvalho2; Larissa 

Arlinda Fernandes3; Elidiangela Martins da Silva4; Hidllyza Gonçalves Silva5; 

Anny Karoline de Sousa Ferreira6; Larissa Pereira Temoteo7; Ana Clara Militão 

Sales8, Thayná Bezerra de Luna9 

 

Medicamentos fitoterápicos são obtidos com emprego exclusivo de matérias-

primas ativas vegetais, sendo uma opção terapêutica da Medicina Integrativa. 

No ano de 2006, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) e o Programa Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos, em 2008, a partir daí o número de programas 

municipais de fitoterapia cresceu consideravelmente, principalmente na área da 

Atenção Primária em Saúde (APS). Verificar a prescrição de fitoterápicos por 

parte dos profissionais da saúde que atuam no Sistema Único de Saúde. Trata-

se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados na 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A busca considerou os descritores: 

“Fitoterapia” e “Sistema Único de Saúde”, utilizando o operador booleano AND. 

__________________________________________________ 

1Discente do curso de nutrição, na Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN, email: 
jacintosilvaa10@gmail.com 
2Discente do curso de nutrição, na Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN, email: 
lacerdaana00@gmail.com 
3Discente do curso de nutrição, na Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN, email: 
larissa-laf@hotmail.com 
4Discente do curso de nutrição, na Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN, email: 
elimartins154@gmail.com 
5Discente do curso de nutrição, na Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN, email: 
hidllyzarsc@gmail.com 
6Discente do curso de nutrição, na Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN, email: 
ksousa113@gmail.com 
7Discente do curso de nutrição, na Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN, email: 
larissateomoteo5@gmail.com 
 8Discente do curso de nutrição, na Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN, email: 
militaosalesclara@gmail.com 
9Orientador, Nutricionista, email: thaynabezerra@hotmail.com 
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Foram incluídos artigos publicados nos idiomas português e inglês, publicados 

em 2015 a 2019, sendo excluídos artigos duplicados, publicações como teses, 

dissertações e artigos de revisão e artigos que não fossem disponíveis na 

íntegra. A pesquisa foi realizada no período de setembro de 2019. A busca 

inicial resultou em 19 artigos, dos quais 9 cumpriram os critérios previamente 

estabelecidos. Os estudos mostraram que a partir do ano de 2012, a compra e 

dispensação de fitoterápicos é predominantemente industrializado, o que nos 

anos anteriores prevalecia os manipulados. A lista dos 12 fitoterápicos que 

constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) no 

âmbito do SUS é pouco conhecida entre os profissionais. Contudo, a iniciativa 

governamental, sobre o uso do mesmo, é apoiada, em um cenário onde é 

quase unânime a confiança dos seus efeitos terapêuticos. Foi possível 

observar que as chances de um técnico de enfermagem sugerir seu uso são 

maiores que a de um médico. Dependendo do caso não há prescrição ou 

sugestão de fitoterápicos junto a um medicamento alopático, mas em outras 

situações eles agem em conjunto, porém dificilmente será um substituto. A 

verificou que os fitoterápicos se faz necessário um planejamento e uma 

capacitação dos profissionais da área da saúde, para que haja a efetiva 

implementação dos projetos integrativos que incentivam o uso de fitoterápicos 

visando um melhor atendimento à população, abrangendo novas áreas do 

conhecimento. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Saúde pública; Fitoterapia; Sistema único de saúde. 

 

 

 


