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Há uma “crença popular” de que um fitoterápico ou planta medicinal, por serem “naturais”, não 

causam efeitos colaterais, fato este que favorece a automedicação,1 As pessoas idosas, por 

apresentarem comumente doenças crônicas e fazerem uso concomitante de vários medicamentos, 

estão mais suscetíveis aos efeitos adversos e à ocorrência de interações medicamentosas.2 O 

presente trabalho teve por objetivo realizar um levantamento sobre o uso de plantas medicinais e 

fitoterápicos, por idosos atendidos nas dependências da Escola da Saúde, da Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul e verificar os potenciais riscos de interações medicamentosas 

entre fitoterápicos e alopáticos, através de levantamento bibliográfico. Para tal, foram realizadas 

entrevistas com idosos a partir dos 60 anos de idade, atendidos nas dependências da Escola da 

Saúde da USCS. Os questionários aplicados foram semi-estruturados e as respostas obtidas 

foram analisadas de forma descritiva e quantitativa. Foram totalizadas 80 entrevistas, sendo o 

projeto previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da USCS, sob o parecer no. 

1.058.095 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) no. 

44426015.2.0000.5510. Do total de entrevistados, 57,5% pertenciam ao sexo feminino e 42,5% 

ao sexo masculino, perfazendo 32,5% entre 60 e 65 anos de idade. Verificou-se que 93,7% 

usavam medicamentos alopáticos químicos, havendo predomínio no uso de anti-hipertensivos 

(30,11%). Dos 80 entrevistados, 25 idosos (31,25%) relataram utilizar plantas para fins 

terapêuticos associados aos medicamentos de uso crônico.  Entre os usuários de plantas 

medicinais e fitoterápicos, 81,67% afirmaram utilizar estes compostos na forma de chá. Das 60 

espécies vegetais citadas pelos usuários, 15% utilizam boldo, 13,33% capim-santo (Cymbopogon 

citratus (DC.) Stapf., Poaceae) e 11,67% camomila (Matricaria recutita L., Asteraceae). Dentre 

as espécies mais citadas, é importante destacar que há potenciais riscos de ocorrência de 

interações medicamentosas entre boldo-do-chile3 com anticoagulantes, camomila com 

anticoagulantes, sedativos e fármacos hormonais3,4 e capim-santo com depressores do SNC e 

hormônios tiroideanos.4 Aproximadamente, metade dos idosos pertence ao sexo feminino e faz 

uso de plantas medicinais ou fitoterápicos, sendo a maioria usuária de medicamentos químicos 

alopáticos continuamente e, frequentemente, de plantas medicinais na forma de chá.  
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