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Introdução: A Atenção Primária à Saúde representa um complexo conjunto de 

conhecimentos e procedimentos e demanda uma intervenção ampla em diversos aspectos para 

que se possa ter efeito positivo sobre a qualidade de vida da população. Um Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família (NASF) deve ser constituído por uma equipe de profissionais de diferentes 

áreas de conhecimento atuam em conjunto com os profissionais das Equipes de Saúde da 

Família, compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade 

das referidas equipes. O NASF é composto por nove áreas estratégicas, entre elas as práticas 

integrativas e complementares (PICS), que envolvem abordagens que buscam estimular os 

mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias 

eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo 

terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos 

compartilhados pelas diversas abordagens compreendidas nesse campo são: a visão ampliada 

do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente do 

autocuidado. A inclusão da PICs nas ações de estratégias de atenção em Saúde da Família, 

portanto, está de acordo com os princípios de universalidade, integralidade e equidade que 

estruturam o SUS. Inserido nas PICs está a utilização de plantas medicinais e fitoterápicos, 

ancorada na Política Nacional Plantas Medicinais e Fitoterápicas (PNPMF) aprovada em 22 

de junho de 2006 por meio do Decreto nº 5.813, cujo objetivo é garantir à população 

brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo 

o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria 

nacional. As diretrizes da PNPMF abordam toda a cadeia produtiva: regulamentação, recursos 

humanos, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, informação e comunicação, 

serviço no SUS, cultivo e manejo de plantas medicinais e produção e comercialização de 

plantas medicinais e fitoterápicas, e suas ações, prazos, ministérios gestores e envolvidos e 

recursos estão definidos no Programa Nacional de Plantas Medicinal e Fitoterápico (1). 

Partindo dessa perspectiva, na região amazônica existem muitas localidades, principalmente 

nas áreas rurais, em que a tradição é o uso de plantas medicinais para prevenção e cura das 

enfermidades de sua população, geralmente, seguida por rituais baseados nas suas lendas, 

mitos e crenças. Dentre as coletividades locais em que esse saber e a prática são mais fortes, 

está a cultura dos indígenas, dos ribeirinhos e dos quilombolas (2). A Terapia Ocupacional em 

seu processo de intervenção busca favorecer os aspectos do cotidiano visando entender a 

maneira pelas quais os clientes priorizam o seu envolvimento em ocupações, para isso o 

profissional se utiliza dos fatores do cliente, que se caracterizam pelas capacidades 

especificas, características ou crenças que identificam ou definem a pessoa e que influenciam 

o seu desempenho em ocupações. Dessa forma, a Terapia Ocupacional na atenção básica à 

saúde prioriza os contextos de vida dos indivíduos assistidos em suas intervenções, 

respeitando os propósitos dos serviços de saúde preconizados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), delineados na forma de conhecimento do território e suas características, tais como 
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espaço físico, mapas territoriais, conhecimento dos bairros e seus equipamentos físicos, 

sociais e culturais, das lideranças locais, das dificuldades e potencialidades, problemas 

socioeconômicos e, por fim, das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e suas equipes (3). 

Objetivos: Dessa forma, este estudo objetiva descrever a prática terapêutica ocupacional com 

a utilização da fitoterapia em um núcleo de apoio à saúde da família na região metropolitana 

de Belém. Descrição da Experiência: Trata-se de um relato de experiência e se fundamenta 

na prática terapêutica ocupacional em um núcleo de apoio à saúde da família na região 

metropolitana de Belém. Ocorreram dois grupos com a temática: o uso dos fitoterápicos e a 

qualidade de vida; no primeiro grupo participaram cerca de 32 idosos e o segundo com 28. A 

primeira atividade consistiu na experimentação sensorial: organizaram-se os participantes em 

roda e posteriormente iniciou-se com atividade de estimulação sensorial, na qual solicitou-se 

que os participantes fechassem os olhos e era oferecida uma erva (hortelã, raiz de gengibre, 

folha de alho, anador, erva doce e cidreira) para que eles pudessem cheirar e tocar, com o 

intuito de estimular o olfato e o tato superficial, além de estimular a memória associativa, pois 

com base nas percepções sensoriais tinham que identificar a erva em questão. Em seguida, 

fez-se um feedback com os participantes sobre como foi a atividade e indagou-os sobre os 

conhecimentos prévios a respeito da temática. Explanou-se sobre a necessidade de conhecer 

as propriedades do material utilizado para não prejudicar a saúde, assim como se explicou 

sobre o seu preparo, conceituando e diferenciando os termos chá, infusão e decocção. 

Finalizou-se a atividade com a entrega de um material explicativo que continha a indicação e 

o modo de preparo dos chás. Resultados: No decorrer da prática do estágio supervisionado I 

de Terapia Ocupacional no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o emprego da abordagem 

grupal na intervenção junto aos idosos com a temática da fitoterapia, demonstrou-se como 

uma forma de vivenciar e revitalizar o conhecimento popular/tradicional da comunidade sobre 

o uso medicinal das plantas e ervas aumentando a autoestima do indivíduo e do coletivo, pois 

além de se sentirem familiarizados com a proposta terapêutica ofertada, observou-se que a 

comunidade estreitou os laços com a equipe de saúde do território, aliando-se à troca de 

saberes, a construção do conhecimento e fortalecimento do uso racional das plantas 

medicinais, o que permitiu uma readequação de hábitos a experiência da população com uso 

das plantas medicinais e seus preparos. Além disso, essa parceria com a comunidade no 

encontro de educação em saúde com o uso dos fitoterápicos permite o empoderamento da 

população e dos profissionais de saúde em relação a essa forma de cuidado, favorecendo 

maior envolvimento do usuário em seu tratamento e estimulando sua corresponsabilização no 

cuidado a saúde. Outro ponto observado foi o resgate da memória de vida, pois muitos 

participantes referiram adquirir o conhecimento a respeito da utilização dos fitoterápios com 

os seus antepassados, relembrando o contexto e os relacionamentos afetivos. Conclusão: A 

Educação em Saúde junto à atenção básica conscientiza os usuários frente às realidades de 

saúde-doença. A intervenção em grupo possibilitou direcionar orientações para a população 

acerca da temática, além de mostrar que a educação em saúde em ambientes fora do 

ambulatório deve ser uma prática pedagógica contínua e de interação permanente. Sendo 

assim, a temática da fitoterapia abordada durante o grupo possibilitou levar a Estratégia Saúde 

da Família para além de seu ambulatório de atendimento. Embora o grupo tenha apresentado 

resultados satisfatórios, cabe ressaltar que a responsabilidade de educar em saúde deve ser 

compartilhada com a equipe, a qual deve levar informação e esclarecer dúvidas. Os 

profissionais devem ser comprometidos com a continuidade do cuidado nesse espaço, bem 

como utilizar linguagem que seja adequada aos usuários atendidos. 

Descritores: Terapia ocupacional, Fitoterápicos, Atenção básica. 
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