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Introdução: O Mato Grosso do Sul, por apresentar a segunda maior população indígena no Brasil, pela 
influência de sua colonização e dos países vizinhos é comum o uso de plantas medicinais. Por isso 
espera-se que na formação acadêmica nos cursos de saúde esteja inserido a Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares, para que esses profissionais estejam aptos a atuar no SUS. 
Objetivo: Identificar a percepção dos discentes, do último ano do curso de enfermagem de uma 
Faculdade privada de Campo Grande, MS, referente a eficácia terapêutica com plantas medicinais e 
fitoterápicos. Material e métodos:  O questionário de autopreenchimento, aplicado em 108 discentes do 
último ano do curso de enfermagem da IES, no período de maio e junho de 2019, foi desenvolvido após 
aprovação do Comitê de Ética para seres Humanos (Parecer nº 3.326520). As questões foram 
relacionadas com informações referentes ao conhecimento/percepção e contato com plantas medicinais 
e fitoterápicos em algum momento da vida do estudante, como uma ferramenta terapêutica e a 
contribuição dessas práticas para a promoção e recuperação da saúde da população. Resultados e 
discussão: Dos discentes entrevistados 78,7% fazem uso de alguma planta medicinal ou fitoterápicos 
para tratar problemas gastrintestinais, respiratórios, cólicas menstruais e estresse. A forma de uso de 
67,60% é o chá. 98,2% acreditam na ação benéfica das terapias alternativas e complementares. 74% da 
população entrevistada relatam que nunca ouviram falar da Política Nacional de Práticas Integrativas e 
complementares (BRASIL, 2018) e a Política Nacional de Plantas Medicinais (BRASIL, 2007) e 26% 
ouviram falar por meio de internet, através dos serviços de saúde e na graduação. Os discentes afirmam 
que as Práticas Integrativas e Complementares - PICS são importantes e podem aproximar os 
profissionais da saúde e a população, com práticas de saúde mais humanizadas. A maioria dos 
discentes entrevistados possuem percepção do uso de plantas medicinais e fitoterápicos, que tem base 
a tradição familiar, e consideram importantes para a atenção básica. Porém não possuem um 
conhecimento institucionalizado e científico sobre a temática por não ser trabalhado nas bases 
curriculares do curso de graduação, sendo necessário a implantação de estratégias que possam 
capacitar esses futuros profissionais da enfermagem. 
  
Palavras-chave: Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, Política Nacional de 
Plantas Medicinais, Promoção e recuperação da saúde. 
 
Agradecimentos: CNPq e FUNDADESP, pelas bolsas e apoio financeiro.  
 
Referências 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Política 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 140p.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
em Saúde (CNPICS). Monitoramento dos sistemas de informação da Atenção Básica e da Média e Alta 
Complexidade. Relatório de uma sistematização dos dados nacionais de prática integrativas e 
complementares em saúde (PICS) para o 1º semestre de 2017. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.  


