
Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 28 a 31 de agosto de 2012 

 

 
 

  

 

Telefarmácia – Viabilização da Capacitação de Profissionais de 

Saúde na Identificação Correta de Plantas Medicinais e suas 

Interações com Fitoterápicos e Medicamentos 

 

Flávia Nathiely Silveira Fachel
1,2

, Marlise Araújo dos Santos
1,2

 (orientador) 

 
1
Faculdade de Farmácia, PUCRS, 

2
Centro de Microgravidade, FENG – PUCRS

 

 

 

Resumo 

 

A utilização de plantas para fins medicinais é uma prática antiga da humanidade. 

Erroneamente acredita-se que uma planta medicinal ou um fitoterápico, por ser natural está 

livre de efeitos colaterais. No entanto, estes produtos assim como os medicamentos podem 

produzir reações positivas ou negativas no organismo. Os serviços de Telefarmácia 

vinculados aos de Telessaúde são uma forma inovadora de aproximar e provocar uma 

interação entre paciente, farmacêutico e demais especialidades de saúde. Neste contexto, o 

presente trabalho objetivou introduzir a Telefarmácia como ferramenta para a correta 

identificação das plantas medicinais e para a capacitação de profissionais da saúde quanto às 

interações entre plantas medicinais e fitoterápicos com os medicamentos listados na 

REMUME, contribuindo assim para o sucesso terapêutico dos pacientes. Primeiramente, 

avaliou-se o perfil da população Porto-alegrense vinculada à UBS Vila Jardim, às ESF Jardim 

Carvalho e Jardim da FAPA e ao Centro de Extensão Universitária Vila Fátima através de 

entrevistas. Foram avaliados os hábitos da população, como a utilização de fitoterápicos, chás, 

café e chimarrão. O instrumento foi aplicado mediante a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido, aprovado pelos CEPs da PUCRS e da SMS. 

Simultaneamente a esta avaliação realizou-se a captura de imagens das plantas medicinais 

cultivadas pelos moradores das residências em estudo para posterior identificação por um 

sistemata botânico. As respostas obtidas nestas entrevistas foram compiladas e confrontadas 

com os medicamentos contidos na REMUME. No total foram entrevistadas 265 famílias. 

Destas, 91,3% utilizavam chás, 76% utilizavam café, 47% utilizavam chimarrão e 31% 

utilizavam fitoterápicos. 124 famílias foram entrevistadas em suas residências; destas, 43 

cultivavam alguma espécie de planta medicinal, as quais foram fotografadas e 98% 
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identificadas. Das 39 plantas medicinais mais utilizadas na forma de chá, apenas 14 não 

possuíam qualquer interação com os medicamentos da REMUME. Face ao exposto, conclui-

se que a Telefarmácia pode ser uma ferramenta útil na identificação de plantas medicinais. 

Além disso, os resultados demonstram que o consumo de chás pela população amostrada é 

elevado, e que as plantas mais utilizadas apresentam um alto índice de interação com os 

medicamentos da REMUME, o que sugere que a capacitação dos profissionais a ser realizada 

pode ser uma ferramenta fundamental na obtenção do sucesso terapêutico. 


