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Introdução: A utilização de plantas medicinais é uma ação tradicional que possui 

importância significativa na vida e saúde da população, já que a fitoterapia é uma parte 

inseparável da cultura de um povo e é um saber que transcende gerações (1). A 

funcionalidade terapêutica de algumas “ervas” utilizadas popularmente já é relatada em certos 

estudos e por isso, no Brasil nos anos de 2006, houve a publicação da Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (SUS), que tem por 

objetivo aumentar o espectro de possibilidades de terapias que são oferecidas pelo SUS, 

incluindo os fitoterápicos cujo saber advém dos povos tradicionais, inclusive os povos 

indígenas (2). O uso de fitoterápicos de forma indiscriminada pode parecer trivial, mas é um 

problema de saúde pública de grande gravidade já que plantas medicinais podem desencadear 

reações adversas devido à interação com outros medicamentos, alimentos ou mesmo com 

características do paciente (3) Objetivos: Realizar a disseminação do conhecimento de povos 

indígenas para o uso consciente de diversos chás, os quais são utilizados como fitoterápicos 

para regulação do ciclo feminino às usuárias da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Condor. 

Descrição da Experiência: A ação desenvolvida por equipe interprofissional ocorreu no dia 

16 de Outubro de 2019, com sede na UBS da Condor, organizada por acadêmicos de medicina 

e farmácia, sob orientação da médica da unidade e preceptora – todos participantes do PET-

Interprofissional/ UFPA. Os acadêmicos responsáveis por realizar a palestra de capacitação 

orientaram as usuárias que se encontravam presentes em sala de espera a se deslocar para o 

pátio da unidade, local onde se encontrava algumas cadeiras alocadas em forma circular para 

que houvesse uma comunicação horizontal e direta entre os ouvintes e os palestrantes. Entre 

as participantes, se encontravam mulheres dos mais diversos estágios de vida: adolescentes, 

mulheres adultas, idosas e mulheres grávidas. A priori a ação era voltada somente para os 

usuários da UBS da Condor, contudo houve um interesse por parte dos trabalhadores da 

unidade no que levou a uma ampliação do público alvo. A ação se iniciou com a apresentação 

dos acadêmicos seguido da distribuição de uma cartilha na qual se encontravam descritas 

orientações de realização e preparo de chás de origem indígenas e canetas, para que elas 

realizassem anotações consideradas relevantes acerca da capacitação. Em seguida, foi 

explicado que há um diálogo entre o conhecimento científico que está presente nas 

universidades e “saber popular” presente nas informações passadas de pais para os filhos. A 

partir desse aspecto, iniciou-se uma roda de conversa acerca dos mais variados conhecimentos 

que as usuárias da UBS haviam adquirido no decorrer de suas vidas. Após isso, a conversa foi 

direcionada mais para o âmbito do ciclo feminino; foi relatado pelos acadêmicos que 

mulheres indígenas dificilmente possuem dificuldades acerca de seu ciclo menstrual, pois elas 

são ensinadas desde a primeira menstruação a como reagir de acordo com as ações de seu 

próprio corpo – esse conhecimento é passado pelas mulheres mais velhas para as mais novas 

como forma de tradição. Nesse aspecto, foram apresentadas soluções naturais para as 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

seguintes situações: tensão pré-menstrual, cólicas menstruais, fluxo menstrual intenso, fluxo 

menstrual irregular, sintomatologia da menopausa, infecções urinarias, corrimento vaginal e 

cisto no ovário. Além disso, com o objetivo de orientar as mulheres grávidas presentes, 

realizou-se a descrição das ações as quais indígenas comumente fazem no período 

gestacional: no pré-natal se utiliza somente os chás de efeito calmante, no parto é realizado o 

uso de algumas ervas medicinais para a realização de um parto normal e, por fim, no pós-natal 

há algumas restrições acerca da alimentação (evitar açúcar, gorduras, carne vermelha e de 

porco) e atividades cotidianas (não realizar exercícios físicos e não se expor a ventos frios) 

para dessa forma, evitar posteriores consequências indesejadas. Sempre deixando evidente 

que a gestante não pode fazer uso de qualquer chá, pois alguns podem trazer prejuízos para o 

curso natural da gestação. Em seguida, os acadêmicos explicaram como fazer o preparo dos 

diversos chás citados durante a capacitação: “amora”, “melão de são caetano”, “dente de 

leão”, “kuxi ruguai”, “calêndula”, “camomila”, “melissa”, “capim santo”, “cidreira”, 

“mulungu”, “maca peruana”, “cavalinha”, “carqueja”, “chapéu de couro”, “cana do brejo”, 

“cabelo de milho” e “baleeira com bartimão”. Pelo fato de que nem todos esses fitoterápicos 

são recomendados durante a gravidez, foi enfatizado para as gestantes quais chás elas não 

deveriam fazer uso. Ao final, foi orientado a sempre procurar um profissional da área da 

saúde antes de utilizar os chás e sempre fazer o seu uso com moderação, seguindo as doses 

estabelecidas na cartilha distribuída. Resultados: Com o início da capacitação, foi possível 

notar o interesse das mulheres acerca do uso dos fitoterápicos. Houve os mais diversos 

questionamentos acerca de outros chás, além dos que se encontravam na cartilha; a partir 

dessa interação foi possível criar um grande repertório de conhecimento popular e este estava 

sendo baseado nos achados científicos já comprovados, onde foram esclarecidas dúvidas 

acerca do seu uso e, dessa forma, criando uma população mais consciente que irão seguir a 

tradição e transmitir tal conhecimento para familiares e amigos, mas dessa vez com convicção 

de sua eficácia. Conclusão: A abordagem interprofissional foi um fator predominante para a 

melhor explanação do tema fitoterapia indígena, fato que contribuiu para a melhor aceitação 

das usuárias da UBS da importância dos diversos profissionais na área da saúde. A ação ainda 

consolidou a importância da conversa entre o saber popular e o científico, motivo pelo qual 

nenhum deles deve ser subestimado. 
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